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INLEIDING
„Nothing could be more unwise than for isolated
„communities to continue to learn everything
„experimentally, instead of profiting bij wtiat is
„known elsewhere".

ROOSEVELT.

(Boodschap aan het Congres van 3 Dec. 1901)

Enkele jaren geleden was bij de Hollandsche en
Indische ingenieurs omtrent het bevloeiingswezen in
de Nieuwe Wereld nog zeer weinig bekend.
Aan den oud-ingenieur van den Ned. Indische Waterstaat R. A van Sandick, thans Algemeen Secretaris
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, komt de
eer toe aan het bestaan en de ontwikkeling van het
irrigatiewezen in de Vereenigde Staten van NoordAmerika meer bekendheid te hebben gegeven.
Toen de heer van Sandick in 1904, op het tijdens
de tentoonstelling te St: Louis gehouden Internationale
Congres van Ingenieurs, de Nederlandsche technici vertegenwoordigde, maakte hij van zijn verblijf in Amerika
gebruik om nader met het Amerikaansche bevloeiingswezen in kennis te komen, en teruggekeerd in Europa
hield hij daarover in vergaderingen van verschillende
wetenschappelijke instellingen, zooals het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs, het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap, het Institut Colonial
International, voordrachten, die allerwege de aandacht
trokken.

De eerste voordracht daarover werd gehouden in de
vergadering van het Kon: Instituut van Ingenieurs van
11 April 1905 (zie „de Ingenieur" van 1905 No. 15),
waarbij in hoofdtrekken op de geschiedenis en de
groote toekomst van bevloeiing in het droge Westelijke
gedeelte der Unie gewezen werd, en men mag zeggen,
dat voor de meeste, zoo niet alle, Indische irrigatieingenieurs de mededeelingen van den Heer van Sandick
over dit onderwerp een openbaring waren.

Daarom meende ondergeteekende, dat hij van zijn
verloftijd een nuttig gebruik kon maken door uit eigen
aanschouwing kennis te gaan maken met hetgeen op
het gebied van bevloeiingen in Amerika tot stand gebracht is of zal worden.
Uit den aard der zaak is voor een land in het
Noordelijk halfrond, de zomer de meest geschikte tijd
om bevloeiingswerken in exploitatie en uitvoering
te zien.
Door verschillende omstandigheden kon de reis naar
Amerika eerst in het najaar van 1907 plaats hebben
dus in een tijd waarin de meeste gewassen al zijn
geoogst of geen bevloeiingswater meer behoeven.

Nochtans meende ik mijn voornemen, zij het dan ook
onder die minder gunstige omstandigheden toch ten
uitvoer te moeten brengen.
In de eerste dagen van September arriveerde ik te
New-York, vertoefde daar enkele dagen om o.a. een
bezoek te brengen aan de firma J. G. White en Co.
ingenieurs en aannemers van allerlei soort werken
(ook buiten Amerika) en dus ook betrokken bij uitvoering van verschillende groote irrigatiewerken. Van
daar ging ik naar de hoofdstad Washington, waar mij
door de goede zorgen van onzen toenmaligen gezant
Jhr. Mr. R. de Marees van Swinderen, thans Minister
van Buitenlandsche Zaken, introducties werden verschaft bij de Ministeries van Binnenlandsche Zaken
en van Landbouw, welke beide Departementen, zooals
we zullen zien, bemoeienis met bevloeiingen hebben.
Ik vertoefde daar eenigen tijd om mij van de hoofdzaken op de hoogte te stellen en vertrok vervolgens
via Buffalo (Niagara-Falls) naar Chicago, het beginpunt van alle groote lijnen naar het Westen, waar
mijn verder reisplan in groote trekken kon worden
opgemaakt. Ik bemerkte alras, dat indien ik het advies van mijne raadgevers' in Washington had op te
volgen, mijn verblijf in Amerika evenveel jaren zou
moeten duren als ik maanden daarvoor beschikbaar
had. De irrigatiewerken liggen toch verspreid over
een werelddeel half zoo groot als Europa en ik was
dus genoodzaakt veel voorbij te gaan wat bij meerderen beschikbaren tijd niet ongezien zou zijn gebleven. Zoo moest o.a. een voorgenomen bezoek aan de
bevloeide rijstvelden van Texas en Louisiana achterwege blijven.
Van Chicago ging het door de Staten Illinois, lowa
en Nebraska naar Belle Fourche in het Westen van
Zuid-Dakota. In de nabijheid van Belle Fourche wordt
door den Reclamation Service (d.w.z. den Gouvernements-irrigatiedienst) een werk uitgevoerd voor de
bevloeiing van 100.000 acres nagenoeg waardeloos
prairie-land. Na een bezoek aan deze werken vertrok
ik naar Huntley in den Staat Montana, waar een
ander irrigatiewerk van den Reclamation Service zijn
voltooiing naderde. Van daar werd gegaan naar de
in den zelfden Staat gelegen stad Billings, het centrum
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van vele met particulier kapitaal aangelegde bevloeiingswerkci.
Vervolgeiis werden de Rocky-Mountains overgetrokken
om te belanden in de Yakima-vallei gelegen in den
aan den Stillen Oceaan gtenzenden Staat Washington.
In deze vallei zijn door irrigatie in een verloop van
weinige jaren wonderen verricht en daar het de bedoeling is de waterverdeeling in de geheele vallei in
één hand te brengen, zal mede door aanleg van nieuwe
werken het beschikbare water nog nuttiger aangewend
kunnen worden. Voornamelijk werd door mij bezocht
een der grootste irrigatie-gebieden, n.l. dat van het
Sunnyside-kanaal.
Ik trof in dezen Noordwestelijken uithoek van de
Unie eenige ondernemende landgenooten aan, die zich
op de bevioeide gronden van het Sunnyside-gebied
gevestigd hebben en die te oordcelen naar hun welvaart, zeker geen spijt van hun besluit behoeven te
hebben. Dat zij niet voornemens zijn deze streek
spoedig te verlaten, bleek uit de aanwezigheid van
een Hollandsch kerkje.
Vervolgens werd naar Portland gereisd, de belangrijke
havenplaats gelegen in den Staat Oregon, tevens
woonplaats van onzen voormaligen landgenoot, den
civiel ingenieur D. C. Henny, thans Supervising Engineer
van den Reclamation Service, die mij tijdens een bezoek
aan zijn geboorteland de toezegging had gedaan, de noodige hulp en voorlichting te zullen verschaffen.
Te meer moest ik een nadere kennismaking met den
Heer Henny op prijs stellen, waar mij bij verschillende
gelegenheden gebleken was hoe hoog hij bij zijn
Amerikaansche collega's staat aangeschreven. Hij
behoort dan ook tot de helaas weinigen, die in de
Vereenigde Staten den naam van de Hollandsche
waterbouwkundigen hooghouden.
Van Portland werd gegaan naar de eveneens in den
Skat Oregon gelegen en in uitvoering zijnde Umatilla-bevloeiïngs werken, waar ook al wéér door de
zorg van het Nationale Gouvernement een gedeelte
van de troostelooze woestijn langs den zuidelijken
oever van de machtige Culumbia-rivier binnen weinige
jaren in een bloeiend landschap herschapen zal zijn.
De Staat Oregon werd langs de prachtige Shastaroute verlaten om door de Sacramento-vallei af te
dalen naar San Francisco.
Deze stad waarvan het voornaamste gedeelte nog
één groote puinhoop was tengevolge van de aardbeving en den daaropvolgenden brand van 18 April 1906,
leverde voor hem, die met de practijk van het bouwen
in aardbevingstreken bekend wilde worden, genoeg
merkwaardigs op om er geruimen tijd te vertoeven.
Want overal verrezen tusschen de puinhopen de stalen
geraamten voor de nieuwe reusachtige gebouwen, die
een volgende aardbeving zullen moeten weerstaan;
van den vroegen ochtend tot den laten avond waren
hier de ratelende klinkmachines aan het woord.

Door mij werd echter San Francisco, de door de
natuur aangewezen afscheepplaats voor de producten
der vruchtbare Sacramento- en San Joaquinvalleicn,
gebruikt als uitgangspunt voor verschillende tochten
in den omtrek.

Vooreerst naar de Universiteit van Californië te
Berkeley, aan de overzijde van de baai van San Francisco, aan welke universiteit een leerstoel voor de
irrigatie-wetenschap verbonden is, en waar van uit
(door de gemeenschappelijke zorgen van den Staat
Californië en het Nationale Gouvernement) onderzoekingen en proefnemingen op het gebied van bevloeiing
worden verricht.
Verder werd een bezoek gebracht aan de Modesto
en Turlock-irrigatiedistricten in de San Joaquin-vallei.
In de wet, die de oprichting en werking van „irrigatiedistricten" regelt en die ten doel heeft zonder
finantieele hulp van de Unie of van den Staat Californië tot den aanleg of verbetering van bevloeiingswerken te geraken, wordt door vele deskundigen de
beste weg gezien om in streken waar het bevloeibare
land geheel in privaat bezit is, zoo spoedig mogelijk
een behoorlijken irrigatie toestand te scheppen. Aan
deze wet liggen enkele beginselen ten grondslag, die
n. h. v. ook in Indië toegepast zouden kunnen worden.
In den omtrek van San Francisco zijn vele hooge
aarden reservoirdammen gelegen, benevens de bekende
uit groote betonblokken opgebouwde Crystal Springs
dam. In een vroegeren werkkring was mij herhaaldelijk
de wenschelijkheid gebleken om ook op Java tot den
aanleg van bevloeiing reservoirs over te gaan; zooals
hierachter uitvoeriger besproken zal worden, zullen
ook voor Java reservoirdammen van aarde alle aanbeveling verdienen.
Daarom trokken bij mijn verblijf in Amerika zoowel
in aanleg zijnde als voltooide aarden reservoirdammen
mijn volle aandacht. Waar ik èn bij het Belle Fourche
ontwerp èn bij het Umatilla project hooge aarden
dammen in aanbouw zag, daar had ik in de nabijheid
van San Francisco, de gelegenheid reeds lang bestaande
aarden dammen te bezien. En deze laatste hadden
voor mij een nog grooter belang, omdat ook zij waren
blootgesteld geweest aan de aardbeving van 18 April
1906.
Het was dus hier een goede gelegenheid om na te
gaan, of de vrees, die sommigen voor hooge aarden

dammen, in streken waar aardbevingen voorkomen,
hebben, al dan niet gemotiveerd is.
Van San Francisco ging ik door de San Joaquinvallei naar Zuid-Californië; hier werd vooreerst een
bezoek gebracht aan Los Angeles en omstreken, waar
alle cultuur afhankelijk is van een voldoenden
toevoer van bevloeiingswater. Dat men van deze stad
en hare omstreken nog veel verwacht, blijkt uit het
feit, dat een paar jaren geleden door het gemeente
bestuur van Los Angeles een bedrag van 60 millioen
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toegestaan voor de uitvoering van een
grootsch waterwerk.
Er wordt nl. een kanaal aangelegd, dat over een
lengte van ongeveer 400 KM een debiet van ruim 11
M 3 p.s. van de Oostelijke hellingen van de Sierra
Nevada zal voeren naar reservoirs in de San Fernando
vallei nabij Los Angeles. Dit kanaal zal behalve drinken huishoudwater ook het noodige bevloeiingswater
vonr de omstreken van Los Angeles aanvoeren, terwijl
van het plaatselijk groote verval in het kanaal gebruik
gemaakt zal worden om machines te drijven van rond
100.000 P. K. welke electrisch naar Los-Angeles zullen
worden overgebracht ten behoeve van verlichting en
beweegkracht.
Te Los Angeles werd niet nagelaten een bezoek te
brengen aan den Heer J. D. Schuyler, de meest
bekende autoriteit in de Unie op het gebied van
aanleg van reservoirs. De Heer Schuyler was zoo
welwillend mij een gedeelte van zijn zoo kostbaren
tijd af te staan voor het beantwoorden van vele vragen, gaf mij inzage van verschillende uitgevoerde en
in uitvoering zijnde ontwerpen en vergezelde mij ook
naar een in de nabijheid van Los Angeles liggend

gulden

is

werk.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het eveneens in Zuid Californië gelegen Riverside, het centrum
van een uitgebreide sinaasappel-cultuur, waar het bevloeiingswater een waarde heeft als wellicht nergens ter
wereld, en men dan ook geen kosten spaart om zoowel het watergebruik als het waterverlies tot een
minimum te beperken. En als men deze bloeiende
streken, die terecht het Italië van Amerika worden
gen:>emd, ziet, kan men zich bezwaarlijk voorstellen,
dat ze enkele tientallen jaren geleden nog het aanzien
van woestijn hadden.
Van Zuid-Californië werd langs de Pacific-kust naar
San Francisco teruggekeerd om van daar de terugreis
naar New-York te beginnen. Te Salt Lake City aangekomen, was de weersgesteldheid inmiddels te ongunstig geworden om een bezoek te brengen aan
enkele der bekende irrigatiewerken, die de Mormonen
in den Staat Utah hebben aangelegd. Daarom werd
doorgereisd naar Montrose, het centrum van de
Uncompahgre-vallei in het Westen van Colorado.
Van uit Montrose werd een bezoek gebracht aan de
werken tot verbetering van de bevloeiing dezer vallei.
Het voornaamste onderdeel daarvan is een in aanleg
zijnde tunnel van ruim 9 KM. lengte, die door een
hoogen bergrug het water van de Gunnisonrivier zal
voeren naar de Uncompahgrerivier.

Montrose verlatende werden de reeds dik besneeuwde
Rocky Mountains overgetrokken om via Denver en
St: Louis naar Washington te gaan. Hier werd nog
enkele dagen vertoefd om opgedane indrukken te bespreken en ontbrekende gegevens te verzamelen. Vóór
mijn vertrek uit Amerika werd nog een tochtje gemaakt
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naar den reusachtigen New Crotondam, die het groote
reservoir voor de drinkwatervoorziening van New-York
afsluit, terwijl ook een bezoek gebracht werd aan het
gebouw van de American Society of Civil Engineers
te New-York met zijn uitgebreide en uitmuntend ingerichte bibliotheek.

Het zij op deze plaats mij vergund mijn eerbiedigen
dank te betuigen aan den vorigen Ministervan Koloniën
Mr. D. Fock op wiens voorstel ondergeteekende van
Regeeringswege een tegemoetkoming in de kosten aan
de reis verbonden, mocht erlangen.
Het zou een lange lijst van namen worden, indien ik
allen moest opnoemen, die mij gedurende mijn verblijf,
in Amerika bij de uitvoering van mijn plannen behulpzaam waren. Te meer moet ik met dankbaarheid aan
de ondervonden hulp terugdenken en ook aan de
gastvrijheid, die mij op afgelegen plaatsen en kampen
in de prairie verleend werd, omdat de doorsnee-Amerikaan jegens vreemdelingen niet de hulpvaardigheid
pleegt te betoonen die men bijv: op het vaste land
van Europa als reiziger gewoonlijk ondervindt. De
geringe hulp, die men als gewoon vreemdeling, en
dus niet reizende in private-cars enz, in Amerika en meer
speciaal in het nog schaars bevolkte Westen, meestal
ondervindt, spruit niet voort uit onwelwillendheid,
maar uit de omstandigheid, dat de Amerikaan van af
zijn jeugd leert dat „zelf doen" het beste middel is
om zijn doel te bereiken en hij zich dus minder gemakkelijk kan voorstellen dat een vreemdeling, die aan
tijd gebonden is, weieens wat hulp noodig heeft.

Het valt niet gemakkelijk het Amerikaamsche bevloeiingswezen te bestudeeren. Vooreerst liggen de werken,
zooals reeds werd gezegd, zeer verspreid en vindt men
er niet zooals bijv: in Britsch-Indië de uitgestrekte
gebieden, die uit één rivier bevloeid worden.
Dit hangt samen met de omstandigheid, dat de rivieren in West-Amerika minder waterrijk zijn en sommige groote rivieren zooals bijv: de Columbia en de
Missouri zich minder goed tot het onttrekken van water
voor bevloeiing leenen.
Het zelfde wat van de irrigatiewerken gezegd kan
worden, geldt voor de literatuur; ook deze is zeer verspreid te vinden in verschillende belangrijke en minder
belangrijke publicaties.
Een standaardwerk als dat van Buckley Willcocs
of onzen landgenoot Grinwis Plaat over bevloeiingen
respectievelijk in Britsch Indië, Egypte en Noord-ltalië
en Spanje, moet voor Amerika nog geschreven worden en zal vermoedelijk vooreerst wel niet verschijnen,
omdat de gestadige ontwikkeling waarin alles verkeert,
wat met het Amerikaansche bevloeiingswezen verband
houdt, een zoodanig werk binnenkort toch weer onvolledig zou maken. Ook komt het mij voor, dat de
samenwerking tusschen de beide Departementen, die zich
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met het irrigatievraagstuk bezig houden, niet van dien
aard is o's men met het oog op het groote belang
van de zaak zou mogen verwachten.
Om verschillende redenen is het mijn vaste overtuiging, dat voor andere landen en ook voor Ned: Indië
op allerlei gebied van het Amerikaansche bevloeiingswezen valt te leeren, vooral als de thans voltooide of
nog in uitvoering zijnde groote werken eenige jaren
in exploitatie zullen zijn. In de eerste plaats beschikken de Amerikanen over ruimere geldmiddelen en durven
zij meer dan andere volken, allerlei nieuwe denkbeelden
toetepassen; ook zullen zij niet uit conservatisme aan
verkeerde beginselen vasthouden. Verder stellen de
Regeering van de Unie en van de afzonderlijke staten,
zoowel als wetenschappelijke instellingen de Amerikaansche ingenieurs op onbekrompen wijze in de gelegenheid hun ondervinding te publiceeren en is men
niet gewoon om bij gebleken fouten zijn meening onder
stoelen of banken te steken. Er is zeker geen ander
volk in de wereld, dat zóó bereid is zich zelf of
zijn instellingen te corrigeeren wanneer de omstandigheden dat noodig maken, als het Amerikaansche.
Hoezeer de agrarische en sociale toestanden in Amerika
en Indië ook uiteen mogen loopen, toch zal Indië kunnen
profiteeren van de ondervinding die men in Amerika
heeft opgedaan of zal opdoen. En ik meen, dat de
hierboven afgedrukte woorden van Roosevelt voorkomende in zijn eerste Boodschap aan het Congres, waarbij
hij het indienen van een wetsvoorstel tot aanleg van
bevloeiingswerken op groote schaal door de Unie in
het vooruitzicht stelde, ook in Indië ter harte kunnen
worden genomen.
In de navolgende verhandeling is, zij het dan ook
zeer oppervlakkig, een overzicht gegeven van het
bevloeiingswezen in het Westen der Unie, aan de hand
van hetgeen gezien en gehoord en mij uit literatuur
over dat onderwerp bekend werd. Onder de verschillende geraadpleegde bronnen moeten genoemd worden

de door het Departement van Binnenlandsche Zaken
uitgegeven Watersupply and Irrigation Papers" de
publicaties over irrigatie en afwatering van het
Departement van Landbouw, de jaarverslagen van den
Reclamation Service, Verhandelingen van de American
Society of Civil Engineers brochures, tijdschriftartikelen,
rapporten, bestekken, teekeningen, enz.
In het eerste Hoofdstuk is een overzicht gegeven
van de z. g. droge streken; hierbij was mij o. a.. van
veel nut het werk van F. H. Newell,, Irrigation in the
United States" waarvan de eerste druk kort vóór de
de indiening van de Reclamation Act verscheen en
dat de propaganda voor de goede beginselen dezer
wet zeer vergemakkelijkte.
In het tweede Hoofdstuk is de geschiedenis van het
irrigatiewezen tot 1902 behandeld in welk jaar de
Reclamation Act werd uitgevaardigd.
Deze wet, die van zoo groote sociale beteekenis is,
omdat zij het stichten van een zelfstandigen kleinen
boerenstand op de intensief te bewerken bevloeibare
gronden van het Westen beoogt, is in het derde
Hoofdstuk behandeld.
In het vierde Hoofdstuk is van het bevloeiingswezen
in de verschillende Staten van het Westen een overzicht gegeven. Aan den uit een oogpunt van bevloeiing
meest belangrijken Staat Californië is-daarbij de meeste
aandacht geschonken, terwijl de andere Staten slechts
zeer vluchtig zijn behandeld o. a. omdat daarop veel
van toepassing is, dat voor Californië geldt.
In het vijfde Hoofdstuk zijn eenige technische bijzonderheden besproken, terwijl in het laatste Hoofdstuk de Reclamation Service behandeld is, waarbij o.a.
aan de beschrijving van eenige door mij bezochte
werken, die door dien dienst uitgevoerd worden, een
plaats is ingeruimd.
Djember, Februari '09.
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DE DROGE STREKEN.

§

1. Regenval.

Ten opzichte van den regenval kan men de Unie
bezwaarlijk als één geheel beschouwen, want er is
tusschen de Oostelijke en Westelijke helft een diepgaand verschil in regenval en dientengevolge ook in
klimaat.
Terwijl men in de Oostelijke staten, evenals in het

grootste deel van Europa, den regen, die boven een
zeker gemiddelde valt, niet als overdaad maar als
overlast beschouwt, vertegenwoordigt in de Westelijke
Staten elke m. M. meerdere regenval voor een bepaalde streek een zekere waarde.
Een blik op fig: 1, waarin de gemiddelde jaarlijksche regenval door verschillende arceering in veelvouden van 10 inches (±250 mM) is aangegeven, doet
het onderscheid tusschen het Westen en het Oosten
duidelijk uitkomen.
Langs en nabij de Atlantische kust is de regenval
groot; naar het Westen neemt deze steeds af om langs
de kust van den Stillen Oceaan plotseling te stijgen.
De plaatsen van den grootsten regenval liggen juist
aan tegenovergestelde uithoeken van de Unie en wel
nabij Puget Sound in het N. W. van den Staat Washington en in het Zuidelijk deel van de Staten Louisiana, Mississippi en Alabama langs de Golf van
Mexico.

De verdeeling van den regenval houdt voornamelijk
verband met de richting der heerschende winden.
Deze laatste zijn voor het Westelijk deel van de Unie
hoofdzakelijk gericht van het Westen naar het Oosten.
De met waterdamp bezwangerde winden van den
Stillen Oceaan stijgen eerst tegen het betrekkelijk lage
Kustgebergte op om vervolgens te stuiten tegen de
op eenigen afstand evenwijdig daaraan loopende hoogere Sierra Nevada en hare noordelijke voorzetting,
het Cascadegebergte. In den winter, wanneer deze
gebergten koud zijn, zullen de winden zich bij het
opstijgen van den meegevoerden waterdamp ontlasten
en veroorzaken dan de winterregens die bijv: voor
Californië zoo kenschetsend zijn.
Zij gaan dan verder oostwaarts als droge winden,
die de hoogvlakten tusschen de Sierra Nevada en het
Rotsgebergte droog laten. In den zomer echter, wanneer de Sierra Navada betrekkelijk warm is, gaan zij

daaroverheen zonder merkbare ontlasting en geven
soms een deel van hun vocht plaatselijk aan de vlakten
beoosten dit gebergte af. Op de hooge toppen van
het Rotsgebergte en van de tusschen dit en de Sierra
Nevada gelegen verspreide bergreeksen is de neerslag
niet onbelangrijk.
Het begrip „droog" is natuurlijk betrekkelijk. Men
neemt wel eens aan, dat voor het slagen van den oogst
in de landbouwstreken van het Oosten een regenval
van 20 inches (±5OO m.M,) gedurende den tijd, dat
de gewassen te velde staan noodig is, zoodat een

gemiddelde jaarlijksche regenval van 20 inches het
minimum is waarbij een oogst kan slagen. Noemt
men nu streken, waar de gemiddelde jaarlijksche regenval kleiner dan 20 inches is, droog, dan ziet men
uit fig: 1 dat de lijn loopende nagenoeg in de richting
N. Z. door de staten Noord-Dakota, Zuid-Dakota,
Nebraska, Kansas, Oklahoma en Texas, de Unie in
een droge westelijke en een natte Oostelijke helft
verdeelt.
De aanname van den gemiddelden jaarlijkschen
regenval van 20" als minimum voor het slagen van
den oogst heeft natuurlijk iets willekeurigs. Immers door
verschil in wijze van verdeeling van den regenval
over de maanden van het jaar, verschil in grondbewerking, te telen gewas enz, kan bij gelijken totalen
jaarlijkschen regenval in het eene geval de oogst slagen,
in het andere niet.
Welk begrip men ook aan het woord,, droog" ten
grondslag legt, zoo is het begrijpelijk, dat de grens
tusschen de droge en de natte streken nimmer scherp

is aan te geven, o. a. omdat de totale jaarlijksche
regenval in opeenvolgende jaren sterk uiteen kan
loopen. Het zou uitgaande van de bovengenoemde
scheidingslijn tusschen Oost en West, die nagenoeg
den geheelen Staat Noord-Dakota bij het Westelijke
deel inlijft, toch bezwaarlijk gaan dezen Staat geheel
tot de droge streken te rekenen. Daarom noemt men
de streken, die den overgang vormen van hetgeen men
gewoonlijk droog en nat noemt, semi-arid of half-droog,
en past dan dezen naam toe op een gordel, die nagenoeg evenwijdig aan bovenbedoelde lijn door meergenoemde Staten loopt van het Noorden naar het Zuiden. In dezen halfdrogen gordel, die ongeveer gelegen
is tusschen den 97sten en 101 sten meridiaan (zie fig 2)
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zullen in een jaar van ruimen regenval de oogsten
slagen, maar daarentegen in een eenigszins regenarm
jaar mislukken. Kunstmatige toevoer van water zal in
die streek dus de zekerheid van het slagen van den
oogst helpen vergrooten. Ook de spoorwegkaart van
de Unie geeft een zeer opvallend verschil tusschen
het Oosten en het Westen aan. Terwijl toch de
geheele Oostelijke helft precies tot aan den 99sten
meridiaan, dus juist tot aan het midden van den z.g.
halfdrogen gordel, bedekt is met een in alle richtingen
loopend dicht net van spoorwegen, komen aan den
anderen kant van dezen meridiaan betrekkelijk slechts
weinig spoorwegen voor; deze loopen hoofdzakelijk
in de richting Oost-West en vormen de verbinding
van het Oosten met den Stillen Oceaan.
Gelukkig voor het droge Westen wijzen de uitkomsten der regenwaarnemingen over langeren tijd nog
niet op een vermindering in regenval, een feit dat
voor sommige streken van Java alreeds geconstateerd
of althans beweerd is.
De vrees voor vermindering van den regenval heeft

evenwel de Amerikaansche Regeering krachtige maatregelen doen nemen om de bosschen en vooral die
op de bergen voor verderen achteruitgang te behoeden.

§

2.

Het publieke domein.
(public-lands).

Het oorspronkelijk gebied van de 13 Staten, die
zich 4 Juli 1776 vrij en onafhankelijk verklaarden, lag
geheel beoosten de Mississippi. De Unie breidde zich
op verschillende wijzen uit o.a. door aankoop in 1803
van de provincie Louisiana gelegen bewesten de Mississippi, waardoor zij het geheele Mississippibekken
binnen haar grenzen trok, en door verovering in 1848 op
Mexico van het gebied, dat nu omvat de Staten en

Territoren Californië, Nevada, Arizona, Nieuw-Mexico,
Utah en meer dan de helft van Wyoming en Colorado.
Zij kreeg daardoor de beschikking over enorme uitgestrektheden niet of schaars bewoond land, waarvan
zij zich als eigenares beschouwde.
De verkoop of afstand van dit publieke domein
heeft in de vorige eeuw op de binnenlandsche politiek
veel invloed gehad, omdat daardoor groote sommen
in de schatkist van het Nationale Gouvernement vloeiden. Omstreeks 1835 bedroegen de jaarlijksche inkomsten daaruit niet minder dan 25.000.000 dollar.
Sommigen wilden nu die opbrengst van het publieke
domein aan den Staat of het Territoor afstaan, waarbinnen de gronden gelegen waren, anderen wilden
haar onder de Staten verdeelen.
Tot op den huidigen dag dag heeft het Nationale
Gouvernement de opbrengst uit het publieke domein
aan zich weten te houden, al stond het ter bevordering van publieke doeleinden als bijv. onderwijs, dat

streken

door de Staten zelf bekostigd moet worden, een dcc!
van zijn grondbezit of van den verkoopprijs aan de
Staten af.
De bebouwbare gronden vonden in den loop der
jaren gemakkelijk koopers, maar met de landen, die
door gebrek aan regen niet voor gewone cultuur geschikt zijn, was dit minder het geval. Thans is nog
één derde van de geheele oppervlakte van de Unie
publiek domein. In de natte Oostelijke Staten ligt
practisch geen publiek domein meer en is dit laatste
dus nagenoeg geheel gelegen binnen de droge Westelijke Staten. Texas, dat in 1845 zich vrijwillig als
onafhankelijke republiek bij de Unie voegde, behield
daardoor de beschikking over de niet geoccupeerde
gronden binnen haar gebied aan zich en heeft nagenoeg al deze gronden verkocht of verpacht aan groot-

grondbezitters.
Ten einde de aanleg der transcontinentale spoor-

wegen te bevorderen, werd gewoonlijk een zeer breede
strook grond van het publieke domein aan weerszijden
van de baan aan de spoorwegonderneming afgestaan.
Maar om echter die ondernemingen niet geheel het monopolie van landbezit langs hun lijnen te geven, werd
het gebied daarlangs in vakken van één vierkante
mijl verdeeld gedacht en aan de spoorwegonderneming de grond om het andere vak afgestaan.
Ook voor den aanleg van gewone wegen werden
dergelijke .Jandgrants" verleend, bijv: in den Staat
Oregon.
Vervolgens is het noodige publieke domein gereserveerd als woonplaats voor de oorspronkelijke bewoners van het land: de Indianen, die op de uitgestrekte „Indianreservations" aan hun oude liefhebberijen,
jagen en paardrijden, kunnen botvieren. De vaderlijke
wijze waarop de Amerikaansche Regeering de Indianen thans behandelt en verzorgt en voor totalen
ondergang tracht te behoeden vormt een schril contrast
met hare houding in vroegere jaren, toen zij toeliet
en medewerkte om dit volk uit te roeien.
.
Groote uitgestrektheden van de oorspronkelijke bosschen zijn gereserveerd voor klimatologische en commercieele doeleinden terwijl ook voor het behoud
van natuurschoon uitgestrekte terreinen zijn gereserveerd bijv: het Yellowstone Park en de Yosemitevallei ').
Ten slotte werden bij verdrag met Mexico de
rechten van de aan private personen toebehoorende

uitgestrekte z.g. „Spanisch landgrants" erkend.
Uit fig: 3, waarin alles wat wit gelaten is het vrije
publieke domein bewesten den 97sten meridiaan voorstelt, is een en ander nader te zien. De kleine witte
plekjes in het Westelijk deel van de Staten Kansas en
Nebraska wijzen er op, dat daar nog maar weinig
vrij publiek domein is.
Wanneer men fig. 1 met fig. 3 vergelijkt, blijkt het')

spreek uit:

Jo-sè-me-ti.

FiiS Vrij puWiel?

n
domein Weüten dm 97 s^ meridiaan
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geen te verwachten is, n.l. dat de grootste uitgestrektheid vrij publiek domein in het regenarmste gedeelte
van de Unie voorkomt.
In onderstaanden staat is voor de 14 Staten en 2
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Territoren, Nieuw-Mexico en Arizona. (Oklohoma is
in het najaar van 1907 tot staat verheven) van het
Westen de verdeeling van het land op 30 Juni 1902
(einde van het fiscale jaar 1902) opgegeven.

Uitgestrektheden vervreemd, gereserveerd en vrij publiek domein in de Westelijke Staten op 30 Juni 1902.

STAAT OF TERRITOOR
Arizona
Califomië.
Colorado.
Idaho
Kansas.
Montana
Nebraska.
.

.

.

.

.

,

.

....

.

.

.

Nevada

.

.

.
.

.

.

.
.

Nieuw-Mexico

.

Noord-I)akota

.

Oklahoma.
Oregon
Utah

.

.

.

.

.

....

Washington

.

Wyoming.
Zuid-Dokota.

.

.

.

.

Totaal:

Vervreemd

Gereserveerd

in acres

in acres

5.773.941
42.384.216
22.265.445
9.659.470
50.415.237
17.154.669
39.549.812
3.053.413
16.886.503
26.513.113
17.229.575
23.525.358
4.858.893
21.127.454
7.876.305
25.031.311

19.724.717
16.033.270
5.658.303

333.304.715

De droge streken van de Unie beslaan ongeveer 2/
5
van haar oppervlak en daarvan waren
op 30 Juni 1902
nog ruim 500 millioen acres (± 200 millioen H. A.)

voor kolonisatie beschikbaar.
De opname van het publieke domein is zoo eenvoudig
mogelijk geschied. Uitgaande van den meridiaan van
een of andere plaats in het op te nemen gebied, heeft
men op afstanden van 6 mijlen meridianen (range-lines)
getrokken. Men verdeelt daardoor het gebied in strooken
(ranges) van 6 mijlen breedte, die Noord-Zuid loopen;
deze „ranges" zijn genummerd met bijvoeging of
zij ten Oosten of ten Westen van
den aangenomen
meridiaan liggen.
Evenzoo heeft men uitgaande van den parallel (baseline) van de zelfde plaats, parallellen (township-lines)
op afstanden van 6 mijlen getrokken, waardoor de
township-strooken gevormd worden, die men eveneens
nummert met bijvoeging van Noord of Zuid. Het
geheele gebied -wordt dus in vierkante
vakken van 36
vierkante mijlen verdeeld, aan welke vakken men den
naam townships geeft.
Door te spreken van T 5 Z.R, 60 bedoelt men het
township gelegen in de 5e strook ten Zuiden en in
den 6en range ten Oosten van
het uitgangspunt. Daar

1.331.311

987.875
14.999.417
606.611

Vrij publiek do- Totale uitgemein
strektheid.
in acres

in acres

46.770.142
41.409.714
38.409.052
42.954.819
884.888
60.844.314

72.268.800
99.827.200
66.332.800
53.945.600

9.021.177

49.177.600
70.233.600
78.374.400
44.924.800
24.851.200

52.288.000
92.998.400

5.983.409
6.385.181
3.325.490
3.754.849
5.878.411
5.574.068
10.546.165

61.196.778
55.102.716
15.086.197
3.866.776
31.114.631

10.773.662
12.791.676

43.798.033
11.361.013

52.601.600
42.803.200
62.448.000
49.184.000

124.354.415

515.118.470

972.777.600

de meridianen

42.168.639

11.129.581

60.518.400

noordwaarts convergeeren heeft men
op regelmatige afstanden z. g. correction-lines ingevoerd,
waar de range-lines dan onderling een weinig verspringen.
Elke zijde van het township is verdeeld in 6 deelen
van één mijl, waardoor lijnen getrokken zijn, die het
township in 36 „sections" elk van één vierkante mijl
of 640 acres verdeelen.
De 36 sections van een township zijn genummerd.
No. 1 ligt in den Noord Oostdijken hoek, No. 2 ligt
ten Westen van No. 1 enz, tot No. 6 die aan den
Noord Westelijken hoek ligt. No. 7 ligt ten Zuiden
van No. 6; No. 8 ten Oosten van No. 7 enz tot
No. 36, die dus in den Zuid Oostdijken hoek van
het township ligt.
In de meeste Staten zijn de sections 16 en 36 van
elk township afgestaan aan den staat voor onderwijs
doeleinden. In de oudere staten is dit alleen met No.
16 het geval daarentegen omvatten in Utah de sections
No. 2, 16, 32 en 36 de z. g. „schoollands".
Hoewel de rechthoekige landindeeling, waarbij geen
rekening wordt gehouden met terreinomstandigheden,
bij een eenigszins onregelmatigen vorm van het terrein
in horizotalen of verticalen zin, natuurlijk haar bezwaren
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heeft, is zij wegens het groote gemak in geheel Amerika doorgevoerd. De kolonist kan een stuk grond,
dat hij in gebruik wil nemen, precies op de kaart aangeven en gemakkelijk op het terrein terugvinden zonder
hulp van een landmeter.
Geschillen over het beloop van grenzen, in de Oude
Wereld zoo veelvuldig voorkomend en dikwijls zoo
moeilijk op te lossen, worden door de eenvoudige landindeeling in Amerika vermeden.
Langs de zijden van de sections loopen de wegen,
die elkander dus op afstanden van 1 mijl rechthoekig
kruisen. Het land, dat in gebruik is genomen, wordt
met het oog op het losloopend vee meestal met
stekeldraad van den weg afgesloten.
De wegen zijn volgens voorschrift gewoonlijk 4
„rods" van 16 'f 2 voet dus 66 voet ongeveer 20. M
breed. De gewone wegen verkeeren vooral in de
Van
jongere Staten in allertreurigsten toestand.
een behoorlijke verharding of van bermslooten is
zelden iets te zien, terwijl de kruin van den weg op
gelijke hoogte met het maaiveld ligt en dus de
afwatering zeer onvoldoende is.
De groote afstanden maken den aanleg en het
onderhoud van goede wegen natuurlijk buitengewoon
kostbaar, terwijl bovendien de spoorwegen een deel
van de taak der groote wegen hebben overgenomen.
Het is echter een dwaling te meenen, dat door het
zich nog steeds uitbreidende spoorwegnet het belang
der gewone wegen op den achtergrond zou zijn
geraakt. Men staat in de grootste deel van Amerika
dan ook feitelijk nog voor een werk, dat veel tijd en
schatten geld zal kosten. In de oudere meer bevolkte,
Staten en wel voornamelijk in wat men noemt Nieuw
Engeland') en in den staat New-York is of wordt
veel aan de wegen ten koste gelegd, maar elders is
gebrek aan de modige fondsen oorzaak van den slechten
toestand der wegen.
De hoekpunten van de sections zijn op het terrein, door
verkenmerken, gewoonlijk groote steenen, aangegeven,
die als uitgangspunt voor de onderverdeeling der
sections dienen. Deze' worden n. I. verdeeld in 4
„quarter-sections" elk van 160 acres en deze op hun
beurt weer in 2 deelen van 80 acres (z. g. „eighties")
of 4 deelen van 40.— acres („forties".)

Het in gebruiknemen en iv eigendom verkrijgen van
publiekdomein voor ontginning, houtaankap, verzamelen
van steen, delven van steenkool of andere mineralen,
enz, is door het Congres bij verschillende wetten
geregeld. De voornaamste daarvan zijn voor ons de
Homestead-law en de Desert-land-law.
Volgens de Homestead-law, die in 1862 werd uitgevaardigd, heeft elk gezinshoofd of hij, die den leeftijd
Nieuw Engeland omvat de Staten New-Hampshire, Maine,
Connecticut, Rhode lsland en Vermont, alle
gelegen in het N. O. van de Unie.

*i

Massachusetts,

van 21 jaren bereikt heeft en burger van de Unie is,
dan wel zijn aanvraag om burger te worden heeft
ingediend, recht op het in gebruik nemen van hoogstens
één quarter-section (160 acres) van het nog onvervreemde en niet gereserveerde publieke domein. Hij, die
reeds eigenaar van meer dan 160 acres gelegen binnen
het gebied der Unie is, kan onder de bepalingen dezer
wet geen publiek domein meer in gebruik nemen.
Door beperking van de uitgestrektheid grond, die één
persoon in gebruik kan nemen en later in eigendom
verkrijgen, heeft men getracht speculatie te voorkomen en het aantal zelfstandige landbouwers zoo
groot mogelijk te maken. Om dezelfde reden moet de
kolonist onder eede o.a. verklaren, dat hij het land voor
zich zelf in gebruik wenscht te nemen met het doel
zich er op te vestigen en het te ontginnen, dat hij niet
optreedt als agent van een andere persoon dan we!
van een corporatie en dat hij geen contract of afspraak
heeft gemaakt met anderen om na de verkrijging van den
wettigen eigendomstitel het land aan hen over te dragen.
Vóór 1862, onder het z.g. „cashentry — system",
kwamen deze beperkingen niet voor en werden groote

uitgestrektheden land (in veelvouden van 160 acres)
dikwijls aan één persoon verkocht.
Alvorens de kolonist een eigendomstitel kan krijgen
op het land, dat hij in gebruik genomen heeft en dat
zonder dien titel niet voor overdracht vatbaar is, moet
hij volgens de Homestead-law gedurende vijf jaren
den grond bebouwd en er op gewoond hebben. Na
afloop van deze vijfjarige periode moet hij binnen de
twee daarop volgende jaren bij een daar voor aangewezen
ambtenaar het bewijs leveren, dat hij aan de door de
wet gestelde verplichtingen voldaan heeft, waarna hem
wettigen eigendomstitel verleend wordt.
Daarbij heeft de kolonist, behalve eenige geringe onkosten voor inschrijving enz. al naargelang van de ligging
van den grond (bijv. ten opzichte van spoorwegen)
slechts 1.25 a 2.50 dollar per acre aan het Gouvernement
te betalen.
Later heeft men om tegemoet te komen aan de
bezwaren van hen, die niet verlangen gedurende vijf
jaren op het aangevraagde land te wonen, bepaald,
dat 14 maanden voortdurende bewoning voldoende
zijn om het land in eigendom te verkrijgen, mits aan
de andere bepalingen der wet voldaan is en de som
van 1.25 a 2,50 dollar per acre direct aan het Gouvernement betaald wordt.
De formaliteiten, die de kolonist te vervullen heeft
zijn eenvoudig; voor het verkrijgen van den eigendomstitel heeft hij slechts een verklaring af te leggen omtrent
de bewoning en bebouwing, waarvan de waarheid

door twee getuigen gestaafd moet worden.
De zoo even genoemde bepaling, die het mogelijk
maakt om reeds na 14 maanden het in gebruik genomen
land in eigendom te verkrijgen, de z.g. „commutationclausule", heeft de oorspronkelijk goede bedoeling van
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de Homestead-law zeer geschaad, o. a< liet ontduiken
van de wet daardoor gemakkelijker wordt.
Door personen, die weinig of niets met het eigenlijke landbouwbedrijf te maken hebben, als onderwijzers,
klerken en zelfs predikanten, werden gronden aangevraagd, om deze nadat zij er 14 maanden zoogenaamd
op gewoond hadden en het land met geld van andereu gedeeltelijk in cultuur gebracht was, over te dra-

gen aan grootgrondbezitters of machtige landmaatschappijen.
Het doel van de wet om door zeer goedkoope
uitgifte van grond een kleinen zelfstandigen boerenstand
in het leven te roepen is dan ook slechts gedeeltelijk
bereikt en de ontevredenheid over de werking niet
alleen van de Homestead-law, maar ook van de andere
wetten, die de uitgifte van publiek domein regelen,
heeft ten slotte aanleiding gegeven tot het benoemen
van een commissie, die naar de gepleegde malversaliën een onderzoek zal instellen. Het kan niet ontkend
worden dat vele dezer wetten bepalingen bevatten,
'lic de ontwikkeling van het Westen in den weg staan
en bij strenge toepassing het publieke domein in
vele opzichten waardeloos zouden hebben gelaten 1).
Terwijl de Homestead-law betrekking heeft op de
ontginning van publiek domein in het algemeen, regelt
de

Desert-land-law

alleen

ontginning

van

publiek

domein middels bevloeiing. Deze wet, die oorspronkelijk alleen gold voor publiek domein van woestijnachtig karakter gelegen binnen een provincie van
Californië n.l. Lassen-County 2 ) werd in 1877 gewijzigd
van toepassing verklaard op geheel Californië,
Oregon,
Nevada, Washington, Idaho, Montana, Utah, Wyoming,
N. en Z. Dakota, Arizona en Nieuw-Mexico. In 1891
werd zij wederom eenigszins gewijzigd en ook voor
Colorado van kracht verklaard, dus met uitzondering
van de Staten Nebraska, Kansas en Oklahoma, die
zooals we gezien hebben grootendeels
binnen den
z.g. half drogen gordel vallen, op
alle Westersche

staten.

Volgens deze wet kan elk burger van de Unie binnen den Staat waarin hij woont (deze
laatste beperking
geldt niet voor de Homestead-law) een uitgestrektheid
van een halve section of 320

behoorende tot het

acres z.g. „desert-land"

vrije publieke domein in gebruik
nemen om dit middels door hem aan te
leggen irrigatiewerken in cultuur te brengen.

De wet geeft eene
omschrijving wat onder „desert-land" verstaan wordt
en bedoelt daarmede land van woestijnachtig
karakter,
l)

Door den Senator Francis G. Newlands van
Nevada

werd op 5 Februari 1907 in den
Senaat der Unie een belangrijke rede gehouden over de
gebreken der verschillende landwetten. Deze rede is onder den titel: „Our misfit
land-laws"
te vinden op blz. 2277 cv. van het „Congressional

Record"

(gel.jkstaande met onze „Handelingen")
van het 59ste Congres,
Tweede zitting.
J

De

Staten worden verdeeld in Counties, die wat
inrichting enz betreft met onze provincies zijn
te vergelijken.
)
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dat zonder irrigatie geen oogst kan opleveren. Daaruit
volgt dus, dat deze wet van toepassing is op het
overgroote deel van het publieke domein in het Westen.
De aanvrager moet er zelf voor zorgen, dat hij recht
op het gebruik van het noodige bevloeiïngswater kan
uitoefenen en dit recht zoo noodig door aanvraag of
aankoop verkrijgen. De bron en het volume van de
watervoorziening moet hij opgeven en het te maken
leidingstelsel omschrijven, een en ander met een kaart

toegelicht.
De wet bepaalt, dat de aanvrager het land bevloeid
(niet bebouwd) moet hebben binnen 4 jaren, na afloop
waarvan hij een eigendomstitel kan verkrijgen, en dat
hij gedurende de drie eerste jaren minstens 1 dollar
per acre en per jaar aan den aanleg of verbetering
van het bevloeiïngstelsel en voor verbetering van het
land besteden moet.
Vóór het uitreiken van den eigendomstitel moet uitdrukkelijk gebleken zijn, dat het land bevloeid is geweest en dat minstens één achtste van de oppervlakte
in cultuur is gebracht.
Ook hier bepaalt de wet weer, dat niemand eigenaar
kan worden van meer dan 320 acres „desert-land".
De aan het Gouvernement te betalen kosten zijn gering en bedragen 1.25 dollar per acre.
Zooals uit het voorgaande blijkt, behoeft de aanvrager niet op het te ontginnen land te gaan wonen
hetgeen onder de Homestead-law wel verplichtend isIn een volgend hoofdstuk zullen we zien, dat in
1894 door de uitvaardiging van de z.g. Carey-Act gepoogd is de ontginning van „desert-land" te bespoedigen door onder zekere voorwaarden aan de Staten
zelf een deel van het publieke domein af te staan.

§3.

Bosschen.

Een groot deel van de Westelijke Staten en voornamelijk de hellingen der bergen, waar de" regenval
grooter is dan in de vlakte, is bedekt met bosschen
(zie fig. 4).
Voor de droge streken wordt de uitgestrektheid wildhoutbosch d.w.z. bosdh waarvan het hout geen eigenlijke
handelswaarde heeft dan wel de boomen, die goed
timmerhout kunnen opleveren te verspreid staan om
met voordeel geëxploiteerd te worden, geschat op
124 millioen acres. Deze bosschen hebben voor den
kolonist zoowel als voor den veehouder toch hun
waarde, omdat zij naast brandstof ook het noodige
hout voor het maken van ruwe hutten, veekralen en
stijlen van afrasteringen opleveren, terwijl zij voor vee
meestal een goede weideplaats aanbieden.
De bosschen, die timmerhout kunnen opleveren beslaan in de Westelijke staten een oppervlakte van
nagenoeg 100 millioen acres.
Vooral in de Westelijke helft van de Staten Was-
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hington en Oregon en in het Noorden van Californië,
alwaar blijkens fig. ] de regenval groot is, zijn de
bergen met uitgestrekte bosschen van het prachtigste
timmerhout bedekt.
Tot voor weinige jaren besteedde het Nationale
Gouvernement weinig aandacht aan de bosschen, die
een onderdeel van het publieke domein vormen.
Onder den invloed van de steeds stijgende houtprijzen, maar voornamelijk sinds het irrigatievraagstuk
is opgekomen moest de Amerikaansche Regeering zich
wei met
ïiaar bezit zijnde bosschen gaan bemachtigde het Congres den Presi•n en in
dent bosi
es (nu genoemd National Forest) in
te stellen waai dit noodig werd geoordeeld. Thans
zijn reeds 145 millioen acres bosch gereserveerd en
beheer gebracht. Evenals alles wat
Amerikaansche Regeering ter hand neemt, is ook
met buitengewone energie doordaarbij krachtig gesteund d >or de publieke
opinie.
■rdige Chef van het Boschwezen
heeft zich daarbij zeer verdienstelijk
:'lkt.
Timmerhi ut speelt in de Amerikaansche bouwwereld
een veel grootert rol dan in Europa. De hoeveelheid
timmerhout, die j larlijks per hoofd door de bevolking
gebruikt wordt, i.i in Amerika nagenoeg zeven maal
grooter dan in Europa, voornamelijk omdat de houtprijzen in verhouding tot die van andere bouwmaterialen veel goedkooper zijn dan bij ons. Buiten de
groote steden zijn steenen woningen dan ook een
zeldzaamheid.
lar het voortdurend leegkappen van de oorspronkelijke bosschen heeft ten slotte toch doen zien, dat
de voorraad timmerhout niet onuitputtelijk is, zoodat
houtsoorten, die vroeger tegen matigen prijs te koop
waren, de laatste jaren sterk in waarde zijn gestegen.
Zoo is het gewone gezaagde timmerhout in den handel
sinds 1894 100% duurder geworden en is daarvan een
belangrijke stijging van de waarde der bosschen, die zich
in particuliere handen bevinden gepaard gegaan ').
De eerste zorg bij het in beheer nemen der nationale
bosschen was ze te beschermen tegen haar groote
vijanden: het vuur, het vee en roekeloozen aankap.
Het in reserve nemen der bosschen brengt volstrekt
niet mede, dat zij aan de houtproductie onttrokken
worden. Integendeel leidt de bemoeienis met de
maagdelijke bosschen er toe, dat men volwassen hoornen bijtijds opruimt om den groei van de jongere te
bevorderen, zoodat men dan ook verwacht, dat de
groote kosten aan het beheer verbonden, gedekt zullen
:

:.

In 1899 kocht bijv. de bekende Frederick Weyerhauser
St: Paul voor 6 millioen dollars alle bosschen toebehoorende aan de Northern Pacific Spoorwegmaatschappij in de
staten Washington en Dregon, welk bezit thans op 100 millioen

'J
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worden door de opbrengst van liet gekapte hout en
door de vergoeding, die men de veehouders voor het
laten grazen van hun vee in de nationale bosschen
zal laten betalen.
Bij het reserveeren van bosschen heeft men, vooral
de laatste jaren, in de eerste plaats rekening gehouden
met de groote irrigatiewerken, die het Gouvernement
in uitvoering heeft genomen of voornemens is uitte-

voeren.
In fig. 5. zijn de boschreserven gearceerd aangegeven; met zwart zijn aangeduid de voornaamste gebieden waarvoor irrigatiewerken in uitvoering zijn,
terwijl het publieke domein, dat in de naaste toekomst
voor bevloeiing in aanmerking komt, gewoon omlijnd is.
De dienst van het Bosch wezen wordt krachtig ter
zijde gestaan door de „Geological Survey" (Geologische
opname) den dienst die in Amerika o.a. bc; last is met
het maken van de topographische kaart der Unie, een
reuzenwerk, dat binnen enkele jaren voltooid zal zijn.
Op deze kaart zal alles wat omtrent de bosschen van
belang is, worden aangegeven, zoodat men aan de
hand daarvan beter dan voorheen kan nagaan welke
waarde zij voor het behoud van een regelmatig debiet
der rivieren hebben.
Hoewel ook in de Amerikaansche ambtenaarswereld
wrijving tusschen verschillende diensttakken helaas
niet onbekend is, bestaat er een zeer gelukkige samenwerking tusschen den „Reclamation Service", den
dienst die zooals we later zullen zien met de Gouvernements irrigatiewerken belast is en onder het
Departement van Binnenlandsche Zaken ressorteert,
en den dienst van het Boschwezen, dat tot het Departement van Landbouw behoort. Laatst genoemd
Departement is in Amerika zeer populair, zoowel ten
gevolge van de vele hulp, die het aan den landbouwer
bewijst als door de praktische wijze van werken,
waarbij bureaucratisch optreden zooveel mogelijk vermeden wordt.
In de populaire werkjes, die dit Departement uitgeeft en voor belanghebbenden gratis of tegen uiterst
lage prijzen verkrijgbaar stelt, worden verschillende
belangrijke onderwerpen onder de aandacht van het

publiek gebracht.
Zoo is er ook onlangs een boekje verschenen „The
Use of the National Forests" waarin het groote nut
van de boschreserven voor het Amerikaansche volk
wordt uiteengezet.
§

4. Weidegronden.

Veeteelt en de daarmede verbonden industrieën vormen een der voornaamste bedrijven van de Uni. Bekend
zijn o.a. de groote slachterijen (packing-houses) die
voornamelijk te Chicago, Kansas-city, Omaha, St:
Joseph en St: Louis gevestigd zijn. De getallen, die
in het jaarrapport van 1906 over de Amerikaansche
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Fi£. 4 Bospclieti in liet eesten t\ev Unie

FiJ.

5 Bosclire;se rven

OTilwofjien

en

foorKet

(jlov vernement

wewn

De

Slachtindustrie door het Ministerie
Arbeid worden medegedeeld, geven

droge

van Handel en
een begrip van

den enormen omvang van dit bedrijf.
In 1906 werden n.l. niet minder dan 7 millioen
runderen en 11 millioen schapen tot een gezamenlijke
waarde van 333 millioen dollar geslacht, benevens
31 millioen varkens tot een waarde van 330 millioen
dollar. Het in 1906 in de groote slachterijen geslacht
vee vertegenwoordigde dus een totaal waarde van
bijna 1700 millioen gulden.
Vooral het Westen van Amerika is het land van de
houders van rundvee en schapen.
Varkens, die veelal met maïs ') vet gemest worden,
welk gewas in het droge Westen niet kan worden
verbouwd, worden meer in de landbouwstreken van
het midden en Oosten van Amerika gehouden.
De uitgestrekte open terreinen en bosschen in het
Westen worden hoofdzakelijk voor publieken weidegrond gebruikt. In fig: 6 is de globale ligging en
uitgestrektheid dezer gronden door kruisarceering

aangegeven.
Deze weidegronden verkeeren naarmate van bodemgesteldheid en regenval in zeer verschillenden toestand.
Op de dorre woestijnachtige gronden wordt slechts na
het vallen van een regenbui tijdelijk eenig voedsel
aangetroffen, terwijl in de bosschen op de bergen
prachtige grasvelden voorkomen. Op de groote vlakten
groeien, behalve de voor de droge streken zoo typische
heester: het sage-brush of saliekruid, verschillende
grassoorten, waarvan enkele in den zomer verdorren
en aldus een zich zelf drogend hooi opleveren. Dit
gras,, bunch-grass" genoemd groeit in bundels omgeven
door kalen grond en biedt in den winter een schaarsch
maar zeer goed veevoeder aan.
Tegen den zomer, wanneer de hitte op de vlakte te
groot wordt, drijft men het vee de bergen in, waar het
in de bosschen en valleien gewoonlijk voldoende
voedsel vindt.
Het belang van den veehouder is in vele opzichten
in strijd met dat der bosschen, en in de tot het publiek
domein behoorende gereserveerde bosschen is dan ook
sinds den laatsten tijd het grazen van vee aan bepalingen
onderworpen, waardoor voorkomen wordt, dat vooral
door de schapen, die in dicht aaneen gesloten kudden
van duizenden grazen, de bosschen worden beschadigd.

Het reserveeren der bosschen heeft vooral bij de
groote veehouders verzet uitgelokt. Voor het laten
grazen van vee in de nationale bosschen is nu een
vergunning van den betrokken boschambtenaar noodig,
die het maximum aantal stuks vee bepaalt en de geheele
uitgestrektheid onder de verschillende aanvragers verdeelt waarbij de kleine eigenaren en zij, die gewoon
zijn hun vee in een bepaald bosch te laten grazen, de

Door de Amerikanen „corn" genoemd; met laatst genoemd woord wordt uitsluitend maïs bedoeld.
')
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voorkeur genieten. Eene kleine retributie is daarvoor
door de veehouders verschuldigd. Men hoopt door
deze regeling een euvel te voorkomen, dat in het Westen bekend is onder den naam van „overgrazing" d.
w. z. dat het aantal stuks vee te groot is voor het
beschikbare voedsel waardoor in ongunstige zomers
of zeer strenge winters het vee bij duizenden sterft
en uitgestrekte terreinen jaren lang geheel ongeschikt
voor het grazen worden gemaakt.
Daar de Amerikaansche wol een steeds uitgebreider
afzetgebied op de wereldmarkt vindt, is de runderteelt plaatselijk vervangen door schapenteelt. Het
hoornvee, dat in tegenstelling van de schapen meer
verspreid graast 2), kan niet tegelijk op het zelfde
terrein met schapen grazen en dit geeft tusschen de
houders van beide soorten vee aanleiding tot geschillen.
Trouwens deze komen overal voor, vooral omdat
de groote veehouders zich allerlei rechten weten te
verschaffen boven de kleine. Bij conflicten is ieder
dikwijls zijn eigen rechter en de eenzame uitgestrekte
velden van het Westen zijn ook uu nog meermalen
het tooneel van bloedige botsingen tusschen de gewoonlijk weinig zachtzinnige veehouders en hunne

trawanten (Cowboys).
Het uitvaardigen en handhaven van wetten, die het
grazen op het publiek domein regelen, zonder nochtans,
dit belangrijk bedrijf te benadeelen, wordt hoe langer
hoe meer een noodzakelijkheid, vooral nu de kolonisten,
die zich op de bevloeide gronden vestigen ook voor
hun vee een deel van het publieke domein opeischen.
Gelukkig zal de voortschrijdende uitbreiding der
irrigatie ook den veehouders ten goede komen,
want een der voordeeligste producten der bevloeiing
is de alfalfa, een soort klaver, waarvan bij behoorlijke
bevloeiing soms 4 a 5 en onder bijzonder gunstige
omstandigheden tot zelfs 6 a 7 snitten 's jaars verkregen kunnen worden, die een voortreffelijk soort
hooi opleveren, dat in den winter gevoerd kan worden.
Terwijl men kan aannemen, dat voor het onderhoud
van één rund benoodigd is 20 a 30 acre drogen grond,
kan deze uitgestrektheid behoorlijk bevloeid en beplant
met alfalfa ongeveer 10 rundereu voedsel verschaffen.
Daarbij heeft bevloeiïng de strekking het bezit van vee,
dat thans dikwijls in groote getalen in handen van
één enkelen, meestal uitwonenden, eigenaar is, te
verdeelen over meerdere kleinere eigenaren, die ieder
hun bevloeide hoeve hebben.
§

5.

Bevloeide en bevloeibare oppervlakte.

Hij, die het Westen, vooral in of kort na den zomer,
bereist, zal getroffen worden door het woestijnachtige
aanzien van dit deel der Unie en deze indruk is te

■-

1
Ten einde het rundvee van de verschillende eigenaren van
)
elkander te onderscheiden, heeft elke veehouder zijn eigen
wettig gedeponeerd brandmerk.
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sterker indien men evenals schrijver dezes na eerst
een dag dooi de welvarende vlakten van Illinois en
Jowa gespoord te hebben, zich op een morgen bij

het ontwaken in den trein in het Westen van Nebraska
bevindt en voor het eerst de eindelooze prairie ziet.
Het is bijna uitsluitend gebrek aan regen, dat aan
het Westen zoon troosteloos aanzien geeft, want het
grootste deel van den grond is er zeer vruchtbaar en
de oppervlakte eigenlijk woestijn-land d. w. z. grond,
waarop zelfs bij voldoenden watertoevoer niets wil
groeien is betrekkelijk klein en in elk geval niet zóó
groot als gewoonlijk gedacht wordt door bewoners
van streken, die met meerderen regenval gezegend zijn.
De oppervlakte eigenlijke woestijn is voornamelijk
beperkt tot de streken bewesten het Qroote Zoutmeer
in Utah en Nevada, de Qilawoestijn beoosten de Rio
Colorado in Arizona en de Mojave ') en Salton woestijn bewesten deze rivier in het Zuiden van Californië.
Laatst genoemde woestijn is de bodem van een
ouden zeearm van den Golf van Californië, welke
door aanslibbing van de Rio Colorado van de zee
werd afgesloten en waaruit het water verdampte.
Het diepste punt van dezen woestijn ligt dan ook
ongeveer 300 voet beneden den zeespiegel.
De totale uitgestrektheid woestijn wordt, zeer globaal,
geraamd op 70 millioen acres (28 miilioen H. A.)
verdeeld over de navolgende Staten:
Arizona:

15 millioen acres

real-vallei in den Saltonwoestijn, waar in begin 1905
reeds 80.000 acres bevloeid waren, die men tot 275.000
acres denkt uit te breiden.
De bebouwde gronden in de Westelijke staten der
Unie beslaan slechts een gering deel van de totale
oppervlakte; in sommige staten zooals bijv. Arizona
en Nieuw-Mexico zelfs minder dan l°/' hetgeen blijkt
uit onderstaande tabel (de Staten Kansas, Oklahoma
en Texas zijn hierin niet opgenomen);
() ,

Bebouwde, bevloeide en bevloeibare oppervlakte
in millioenen acres.
u

Staten

O

en

~

„

10
Wyoming: 5
Utah:

Deze cijfers hebben natuurlijk een betrekkelijke
waarde (voor Californië schijnen zij wel wat aan den
hoogen kant) maar in elk geval is de woestijn oppervlakte slechts een klein deel van de totale oppervlakte
van rond 1000 millioen acres (400 millioen H. A.)
van het droge Westen.

De onvruchtbaarheid der woestijngronden wordt
veroorzaakt doordat de bodem, uit zand of steenen
bestaat, dan wel te veel zouten bevat. Een hoog
zoutgehalte is zooals we later zullen zien een dikwijls
voorkomend gebrek van de gronden in het Westen.
Indien men echter de wonderbaarlijke werking van
bevloeiing op oogenschijnlijk totaal onvruchtbare zandgronden heeft gezien en rekening houdt met het feit,
dat door doelmatige irrigatie zoutachtige gronden op
den duur verbeterd kunnen worden, dan is het niet
onwaarschijnlijk, dat in geval over voldoende water
beschikt kon worden de bovengenoemde uitgestrektheid
woestijn nog een belangrijke reductie zou kunnen
ondergaan. Een bewijs daarvoor levert de z.g. Impe')
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In de kolom „bebouwde oppervlakte" zijn de getallen afgerond in millioenen acres behalve voor de
staten waar deze oppervlakte kleiner is dan één millioen acres. De getallen voor de bebouwde oppervlakte omvatten zoowel de bevloeide gronden als die
waarop z.g. „droge landbouw" gedreven wordt, d.w.z.
landbouw waarbij geen kunstmatig gebruik van water
wordt gemaakt, en die alleen in de halfdroge staten
en in de staten grenzende aan den Stillen Oceaan tot
een beduidende uitgestrektheid voorkomt (zie hg: 7).
Doordat de voor landbouw geschikte gronden in
het Oosten der Unie meer en meer in beslag werden
genomen was men genoodzaakt ook gronden binnen
den z. g. halfdrogen gordel in cultuur te brengen,
niettegenstaande de landbouw aldaar een min of meer
speculatief karakter draagt. In jaren, waarin de regenval boven het gemiddelde is, krijgt men op de
zeer vruchtbare gronden binnen dezen gordel prachtige oogsten. Speculanten in land, spoorwegmaatschappijen, die bij het bevolken dezer strekken groot
belang hebben en geldinstituten uit het Oosten, die
aan de landbouwers groote bedragen onder hypothekair verband voorschoten, moedigden den landbouw
in deze streken sterk aan en er werd beweerd, dat
—
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het voortdringen van de cultuur Westwaarts ook
de regenval in deze streken zou vermeerderen. Zelfs
men verband tusschen regenval en spoorwegen. Eenige opeenvolgende droge jaren, waar
in de oogst totaal mislukte, bewezen de onjuistheid
van deze bedriegelijke beweringen. Wel bleek in den
loop der jaren, dat ook in streken met weinig regenval
de cultuur van graangewassen bij goede keuze van de
te planten soort en wijziging der grondbewerking mogelijk is, zoodat thans in het westen op vele plaatsen
tarwe verbouwd wordt, waar men in vroegere jaren
daaraan niet gedacht zou hebben.
In den Staat Utah hebben vooral de Mormonen zich
op dit gebied (evenals op dat van irrigatie) zeer verdienstelijk gemaakt. Onder leiding van de proefstations
van het Nationale Gouvernement en van de verschillende
Staten worden steeds proeven genomen om nategaan
welke gewassen in de droge streken kans van slagen
hebben.
Met het oog op de omstandigheid, dat het grootste
deel van de droge streken zelfs bij het meest volledige
irrigatie systeem door gebrek aan water onbevloeid
moet blijven, hebben deze proeven ongetwijfeld groote
waarde, maar dat men een cultuur zal ontdekken, die
de zelfde voordeden aanbiedt als door irrigatie verkregen kunnen worden, is zóó onwaarschijnlijk, dat
geen reden is om den aanleg van bevloeiïngswerken
uit te stellen.

Bevloeide oppervlakte in acres.

bij

zocht"

In de beide laatste kolommen van bovenstaande
tabel zijn opgegeven de bevloeide en de bevloeibare
oppervlakte. Fig: 8 geeft hiervan ook een voorstelling;
de zwarte gedeelten wijzen aan de bevloeide gebieden,
de gestippelde de bevloeibare. Onder bevloeibare
oppervlakte wordt verstaan de uitgestrektheid, die bij
de meest volledige gebruikmaking van het regenwater
door opzameling in reservoirs en bij benutting van
het ondergrondswater door artesische putten of oppomping, bevloeid kan worden. Door gebrek aan voldoende
gegevens is deze uitgestrektheid voorshands nog alleen
globaal op te geven; voor de in de tabel voorkomende
Staten en Territoren bedraagt zij gezamenlijk 74 millioen
acres. Door de grootste optimisten wordt met in
achtname van de bevloeibare oppervlakten in de Staten

Kansas, Oklahoma en Texas de totale bevloeibare oppervlakte op niet meer dan 100 millioen acres (40 millioen H. A.) gesteld.
De uitbreiding die de bevloeide oppervlakte in de
laatste jaren heeft ondergaan blijkt uit den volgenden
staat:
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Staat of Territor.
\rizone

Dalifornië
Zolorado
dalio

Montana
Vevada
Mieuw Mexico

Dregon
Utah
Washington
Wyoming
-lalf droge streken
rotaal

1890

70.000
1.200.000
1.000.000
230.000
380.000
240.000

95.000
180.000
300.000

1900

1905

600.000

200.000
1.800.000
1.900.000
800.000

1.000.000
510.000

1.300.000
600.000

200.000

200.000

190.000
1.500.000
1.400.000

400.000

400.000
700.000

100.000
250.000

650.000
150.000
600.000

70.000

100.000

200.000
700.000
300.000

4.115.000 7.300.000

9.100.000

Men kan daar de bevloeide oppervlakte zicli sinds
1905 wederom heeft uitgebreid veilig aannemen, dat
thans rond 10 millioen acres bevloeid worden.
Zooals we later zullen zien moet men aan het begrip
„bevloeiing" dikwijls niet al te veel waarde hechten,
want onder de in bovenstaanden staat opgegeven
bevloeide gronden komen er voor, die alleen door
toevallig groote rivierdebieten nu en dan geïnundeerd
worden; vooral bij graslanden is dit een gebruikelijke
manier van bevloeiing.
Daar de schattingen van de totaal bevloeibare oppervlakte uiteen loopen van 60 tot 100 millioen acres,
dus deze gemiddeld op 80 millioen acres en de kosten
der irrigatiewerken op 30 dollar per bevloeibare acre
aangenomen kunnen worden (een aanname, die in
verband met den kostbaren aanleg van reservoirs niet
te hoog toeschijnt) zoo zal dus met een volledige
bevloeiing nog een uitgave van 2100 millioen dollar
of ruim 5 milliard gulden gemoeid zijn. En voor dit
enorme bedrag, zal dan nog slechts een klein deel
(hoogstens lO°j u van de geheele oppervlakte van het
Westen bevloeid zijn. In Staten als Arizona, Nevada
en Utah zullen groote uitgestrektheden ten eeuwigen
dage gedoemd zijn voor den landbouw waardeloos te
blijven en bij het doorreizen van zulke streken vraagt
men zich dan ook telkens met den schrijver van het
bekende „Nieuwe Wereld" af, wat deze hoek der
wereld dan toch wel misdreven moet hebben om het
zóó voor goed bij de Natuur verkorven te hebben.
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De opkomst.

is begrijpelijk, dat in een land waar zonder
bevloeiing de bodem weinig anders dan een schraal
veevoer voortbrengt, reeds vroeg irrigatie is toegepast.
Zelfs door het geheimzinnige volk, dat in voor historische tijden geleefd moet hebben in het stroomgebied
van de Colorado en Rio Grande binnen de grenzen
van Colorado, Utah, Arizona en Nieuw Mexico, is
blijkens overblijfselen van primitieve werken, stroomend
water voor bevloeiing gebruikt. In later tijden hebben
ook de Indianen plaatselijk hun gronden geirrigeerd,
terwijl ten slotte in Californië de Franciskaner monniken de boomgaarden rondom hun missiegebouwen
bevloeiden.
De door deze volkeren aangelegde werken zijn van
kleinen omvang geweest en hebben feitelijk alleen
historische waarde. De moderne irrigatie dateert eerst
van af het midden der vorige eeuw en onder de
leiding van het hoofd der Mormonen Brigham Young,
werd daarmede in Utah begonnen; ') de door de
Mormonen aangelegde werken hebben van af den
beginne een gemeenschappelijk gebruik en beheer van
het water ten grondslag gehad en daardoor steeds
Het

in de meeste Staten om verschillende redenen niet of
gebrekkig geregeld. Vooreerst waren de meeste kolonisten afkomstig uit het Oosten waar in navolging
van het Engelsche burgerlijke recht de leer der „riparian rights" of oeverrechten gehuldigd werd. Verder
had men nimmer aan de mogelijkheid gedacht, dat
bevloeiing voor de Westelijke Staten eenige beteekekenis zou krijgen.
De eenvoudigste wijze, waarop de kolonist recht op
bevloeiingswater verkreeg, was dat hij een aftapping
maakte en het water gebruikte; indien hij dit gebruik
lang genoeg ongestoord had, werd het recht door

verjaring verkregen.
Daarbij was de hoeveelheid water waarop hij aanspraak kon maken geheel onbepaald en kon deze
alleen vastgesteld worden door daarover met anderen,
die het ook wilden gebruiken, een proces te voeren.
De meer gebruikelijke wijze van het verkrijgen van

goed voldaan.
Door kolonisten en veehouders, die zich in het
Westen vestigden, werd uit rivieren en beken water
afgetapt, in den beginne voornamelijk ter bevloeiing
van graslanden'Voor de productie van hooi om daarmede den winterdag door te komen.
Natuurlijk waren de door hen gemaakte werken van
zeer eenvoudigen aard en hoewel het den watergebruikers aan de meest elementaire kennis omtrent
behoodigde hoeveelheid water en bepaling van de
afmetingen van leidingen enz. ontbrak, veroorzaakten
de gebreken in den aanleg dier werken weinig schade.
Bij uitbreiding van het aantal nederzettingen kwamen
echter de moeilijkheden, omdat de eerst gekomenen
zich als de meest of uitsluitend rechthebbenden beschouwden en tallooze processen en daden van geweld
waren daarvan het gevolg.
Het afleiden en gebruik van bevloeiiugswater was

een waterrecht was echter het laten inschrijven van
een recht van voorkeur of „claim" ten kantore van
den secretaris van de County. In dezen claim moesten
dan de hoeveelheid af te tappen water en het gebruik
omschreven zijn, maar in deze opgaven waren de
inschrijvers zeer vrij.
De ambtenaar'belast met het registreeren van deze
claims kon bezwaariijk geacht worden met het rivierdebiet bekend te zijn en de claims werden dan ook
ingeschreven zonder nader onderzoek omtrent de mogelijkheid van benadeeling van reeds bestaande belangen. Zelfs waren er, die zekerheidshalve voor zich
alleen het geheele rivierdebiet opeischten of wel een
hoeveelheid, die zooals later bleek den maximum afvoer
van den waterloop waaruit zij wenschten af te tappen
verre overtrof. Doch ook bij minder onbescheiden
eischen, komt men bij optelling van al de hoeveelheden, die de verschillende gebruikers hebben doen
inschrijven, allicht tot een debiet, dat eenige malen
grooter is dan de hoogste afvoer van de rivier.
In tijden van watergebrek komt het in verscheidene
staten ook nu nog tot processen en wordt met behulp
van deskundigen, die onpartijdig heeten te zijn, de
hoeveelheid waarop ieder recht heeft bij rechterlijk

Brigham Young bereikte 24 Juli 1847 met zijn volgelingen
na verschrikkelijke ontberingen het Groote Zoutmeer en stichtte
Salt Lake City.

vonnis bepaald.
De noodzakelijkheid van staatsbemoeienis bleek meer
en meer, en de Staten Colorado, Wyoming en Ne-
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braska waren de eerste, die regelingen ten opzichte
van het gebruik van bevloeiingswater troffen en de
noodige fondsen beschikbaar stelden, voor opname
van de bestaande leidingen en gebieden, beschrijving
van bestaande rechten en het bepalen van rivierdebietcn, kortom van al de werkzaamheden, die tot het
eerste werk van onze Indische Irrigatieafdeelingen behooren. Daarna volgden andere stalen, maar tot op
den huidigen dag is de wetgever in Californië, den
Staat waarin de grootste uitgestrektheid bevloeide gronden voorkomt, de bevloeibare oppervlakte het grootst
is en de waarde der te telen producten hooger kan
zijn dan in eeuig anderen Staat, in gebreke gebleven
een behoorlijke waterwetgeving vast te stellen, niettegenstaande de krachtige pogingen, die daartoe van
verschillende zijden zijn aangewend.
Gewoonlijk beschikten de "kolonisten niet over de
middelen om eenigszins omvangrijke irrigatiewerken
aan te k
n waren zij genoodzaakt de hulp van
het kapitaal in te roepen.
Dit liet niet lang op zich
wachten, toen de hooge waarde van het water voor
den landbouw bleek en de kapitalisten uit het Oosten
stelden al spoedig belangrijke sommen voor den aanleg van irrigatiewerken in het Westen beschikbaar.
Voornamelijk was dit het geval tusschen de jaren 1885
en 1893 toen de speculatie zich er mede ging bemet den aanleg van kostbare werken beii
gonnen werd zonder eenige zekerheid, dat er voldoende kolonisten zouden zijn om de bevloeide gronden
te ontginnen.
Het geld voor de werken werd gewoonlijk bijeen
gebracht door promotors in samenwerking met bankiers
uit het Oosten.
Zij lieten door deskundigen ontwerpen en ramingen opmaken en daar de promotor gewoonlijk alleen belang had bij de tot standkoming van
het werk en niet bij de productiviteit, waren deze
ramingen veelal geflatteerd. Het eerste werk was het
verrichten van een voorloopige (en dikwijls eenige)
opname om het kanaaltracé enz. in de te registreeren
claims voor het waterrecht te kunnen omschrijven.
Ten einde concurrenten niet op het zelfde
gelukkige
denkbeeld te brengen, moest deze opname zoo snel
en geheim mogelijk geschieden hetgeen de juistheid
der ramingen natuurlijk alles behalve ten
goede kwam.
Bovendien hadden de ondernemers nog van de zijde
van grondspeculanten veel te
duchten, want behalve
in Californië, waar de gronden grootendeels in privaatbezit zijn en op de spoorweglanden, waren de te bevloeien terreinen bijna uitsluitend gelegen op het publieke
domein. Een opname was dan ook dikwijls het sein
voor speculanten om krachtens de
landwetten aanvragen
voor landgebruik in te dienen. Door te dreigen
hun
gronden onbevloeid te laten, konden zij de irrigatiemaatschappij dwingen op voor hen voordeelige voorwaarden water toe te zeggen, om vervolgens hun land
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aan werkelijke kolonisten te verkoopen. Wel is waar
laten de landwetten dergelijke handelingen formeel
niet toe, maar we hebben reeds vroeger gezien, dat
het niet altijd gemakkelijk is om na te gaan of aan
de bepalingen der wet voldaan wordt.
De ingenieurs, die met het ontwerpen en uitvoeren
van de irrigatiewerké'n belast waren, stonden voor een in
Amerika nieuw technisch vraagstuk, waaraan groote
moeilijkheden waren verbonden.
Onvolledige gegevens omtrent rivierdebieten, onbekendheid van de waterbehoefte en geaardheid van den
grond, de afgelegenheid van de werken en de gebrekkige
wegen, waardoor de transportkosten van op te voeren

onmisbare materialen soms een fabelachtige hoogte ')
bereikten, de hooge arbeidsloonen enz, waren even
ele bronnen voor fouten in de ontwerpen, als voor
tegenspoed bij de uitvoering.
Daar de irrigatiemaatschappijen de werken niet
aanlegden in het belang van de bevloeiers maar met
het uitsluitend doel geld te verdienen, en van wege
den Staat of het Nationale Gouvernement geen technisch
toezicht op de uitvoering werd uitgeoefend, terwijl de
ingenieurs, evenals nu nog bijna altijd het geval is,
persoonlijk belang bij beperking der uitgaven hebben,
is het niet te verwonderen, dat vele dezer werken zeer
groote fouten vertoonen, die zich thans nog wreken.
Maar de drang naar bezuiniging op de kosten heeft
de uitvoerders geleerd partij te trekken van de materialen
die het Westen dikwijls overvloedig voorhanden heeft:
hout, steen en aarde.
Zooals we we later zullen zien, heeft het gebruik van
aarde geleid tot de constructie van aarden dammen voor
reservoirs, waarbij men thans reeds zooveel ondervinding heeft opgedaan dat sommige ingenieurs de
mogelijke hoogte dezer dammen onbegrensd achten.
De irrigatiemaatschappijen trokken en trekken ook nu
nog hun inkomsten gewoonlijk uit den verkoop van
water aan de bevloeiers tegen een jaarlijks te betalen
som, dan wel uit verkoop in eens van een eeuwig
durend recht op water, waarbij dan voor het beheer
en onderhoud der werken nog een klein bedrag jaarlijks
betaald moet worden. Vooral indien het gebruik van
water jaarlijks als het ware gehuurd wordt, komen er
dikwijls moeilijkheden tusschen de landbouwers
en de maatschappij voor. In enkele Staten is de invloed van de watergebruikers op de wetgeving zóó
groot dat bij de wet bepaald is, dat de huursom door
ambtenaren van den Staat of County wordt vastgesteld.
En dan is zij in sommige gevallen zóó laag vastgesteld,
Utah de prijs van gewoon ijzer op
en was liet gebruik daarvan
beperkt tot spijkers. Maar zelf deze laatste waren zóó duur,
dat de Mormonen voor de groote houten kap van hun Taber-
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dat de maatschappijen niet eens de exploitatiekosten
vergoed krijgen. Ook dan is natuurlijk weer aan processen geen gebrek.
Toen in 1893 de finantieele crisis uitbrak, die geheel
Amerika en vooral het Westen, waar het meerendeel
der ondernemingen met geleend geld werkte, zoo
deerlijk teisterde, bleven de verwachte kolonisten uit
en de daling van de prijzen der landbouw-producten
maakten de kosten van bevloeiing te hoog.
Het meerendeel der irrigatiemaatschappijen failleerde
en groote kapitalen gingen dien ten gevolge verloren.
Men kan aannemen, dat 95% van het kapitaal na
1885 in irrigatiemaatschappijen gestoken, geen dividend
opleverde. Dit verlies schokte het vertrouwen in
irrigatie zóó sterk, dat toen na 1893 het Oosten zich
weer krachtig herstelde, het Westen nog langen tijd
gebukt ging onder de gevolgen van de crisis. Zoo
wees men mij in de thans zoo welvarende Yakimavallei in den staat Washington gronden, die thans
niet voor 1000 dollar per acre te krijgen zijn en
die na de crisis in 1893 langen tijd absoluut waardeloos waren.
§

2. De Carrey-act.

Toen de crisis van 1893 aan het particuliere initiatief zoon gevoeligen slag toebracht, meende het
Nationale Gouvernement te moeten ingrijpen.
Reeds in 1879 was door den bekenden onderzoekingsreiziger Majoor John W. Powell ') de aandacht
gevestigd op bevloeiing van de droge streken in het
Westen, welk werk volgens hem door de Natie zelve
ter hand diende te worden genomen. Zijn onderzoekingen en studiën, waarvoor eerst het Smithsonian
Institution 2 ) en later de Regeering haar hulp verleende,
trokken zeer de aandacht. Powell was een der eerste Directeuren van de „Geological Survey" (Geologische opname) welke dienst niet alleen met het onderzoek van de geologische gesteldheid, maar zooals
we gezien hebben ook met de topographische opname
van de Unie belast is.
In 1888 werd aan de „Geological Survey" de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de
practische uitvoerbaarheid van den aanleg van reservoirs voor bevloeiing van droge streken. Later werden nog verschillende bedragen voor onderzoekingen
van meer algemeenen aard op het gebied van irrigatie
beschikbaar gesteld en o. a. bepaald dat de gronden
benoodigd voor den aanleg van reservoirs en leidingen
of die daaruit bevloeid kunnen worden van vervreemding uitgesloten konden worden.
')
Hij was o. a. de eerste, die den Grooten Canyon van de
Colorado-rivier in het Noorden van Arizona onderzocht en

beschreef.
Het Smithsonian Institution gevestigd in de hoofdstad
')
Washington, is een wetenschappelijke instelling, die onderzoekingen naar het klimaat, de voortbrengselen en de antiquiteiten
van de Unie krachtig heett ondersteund en aangemoedigd.
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Van deze laatste bepaling werd het minder handige
gebruik gemaakt om al het publieke domein in het
Westen van ingebruikneming uit te sluiten. Dit veroorzaakte begrijpelijkerwijze een hevig verzet voornamelijk van speculanten en veehouders en een
volgend jaar werd niet alleen deze bepaling ingetrokken maar werden ook geen fondsen voor irrigatieopnamen toegestaan.
Vóór de crisis van 1893 was dus zoowel de directe
bemoeienis van het Nationale Gouvernement als die
van de afzonderlijke Staten met den aanleg van irrigatiewerken van weinig beteekenis. 4 Augustus 1894
nam het Congres echter de z.g. Carey-act 2 ) aan.
Daarin is bepaald dat in eiken Staat van het publieke domein dat van woestijnachtigen aard is, (als
bedoeld in de Desert Land-Law) een uitgestrektheid
van hoogstens één millioen acres aan dien Staat kan
worden afgestaan om bevloeid en ontgonnen te worden. De gronden moeten door den Staat aangevraagd
worden onder overlegging van de noodige kaarten
waaruit de wijze van bevloeiing, enz. blijkt en indien
de Minister van Binnenlandsche Zaken zich daarmede
kan vereenigen, kunnen die gronden door hem voor
dien Staat gereserveerd worden. De Staten worden
geheel vrij gelaten in de middelen, die zij willen aanwenden, om die gronden te bevloeien en zijn evenzoo
vrij in de wijze waarop zij het land aan de kolonisten
willen afstaan.
Alleen mag dit niet gebeuren in perceelen grooter
dan 160 acres en moet hetgeen uit den verkoop, na
aftrek van uitgaven voor irrigatiewerken, overblijft
gebruikt worden voor de ontginning van andere gronden in den zelfden Staat.
Oorspronkelijk was de termijn binnen welken de
Staten van het hun bij de wet gegeven recht gebruik
konden maken bepaald op 10 jaren na de uitvaardiging van die wet, doch met het oog op het aanvankelijk geringe succes van de wet is deze beperking
in 1901 opgeheven, en alleen bepaald dat gronden die
op aanvraag voor de Staten gereserveerd zijn, binnen
10 jaren ontgonnen moeten zijn, welke termijn ter
beoordeeling van den President zoo noodig met hoogstens 5 jaar verlengd mag worden. Ten einde den
Staten de noodige fondsen voor den aanleg van werken
te verschaffen is toegestaan, om die gelden onder
hypothekair verband van de beschikbaar gestelde gronden op te nemen.
Maar dit verband mag alleen op de gronden
rusten, zoolang ze nog niet aan werkelijke kolonisten
zijn afgestaan. Ook werd later bepaald, dat ingeval
een gebied van een voldoende leidingstelsel voorzien
is en derhalve bevloeid kan worden, op de bevloeibare gronden een eigendomstitel verkregen kan wor'')
In de Vereenigde Staten worden de wetten dikwijls genoemd naar den voorsteller of naar dengene, die het grootste
aandeel in de tot standkoming ervan heeft.
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den onafhankelijk of die gronden bebouwd zijn of niet.
Aanvankelijk was n.l. evenals bij de Desert-Land-Law
bepaald, dat één achtste van de oppervlakte van elk
uitgegeven perceel in cultuur gebracht moest zijn
alvorens de gebruiker een eigendomstitel kon verkrijgen.
Na acht jaren was het resultaat van deze wet nog
zeer treurig.
Want op 1 Juli 1902 hadden hadden van de elf
Staten, die van de wet partij kunnen trekken,
slechts zeven nl. Idaho, Montana, Nevada, Oregon,
Utah, Washington en Wyoming aanvragen ingediend;
de vier overige hadden zeis deze kleine moeite niet
eens gedaan. Hoewel die zeven Staten gerechtigd
waren tot een totale aanvraag van 7 millioen acres
hadden zij slechts 1.200.000 acres aangevraagd en
liiervan was op genoemden datum slechts de helft
door het Nationale Gouvernement gereserveerd. De
andere helft bestond gedeeltelijk uit gronden, die niet
waren toegewezen omdat ze voor andere doeleinden
gereserveerd moesten worden, voor een ander deel
uit gronden, die door de Staten waren teruggegeven,
terwijl voor een klein gedeelte de aanvragen nog in
behandeling waren.
Van de ongeveer 600.000 acres, die beschikbaar
waren gesteld, waren slechts voor ongeveer 11.000
acres (alle gelegen in den Staat Wyoming) een eigendomstitel verleend, hetgeen dus aantoont, dat op boyengenoemden datum slechts voor een zeer kleine uitgestrektheid de bevloeiingswerken voltooid waren.
De hoop, dat met medewerking van de Staten het
publieke domein in ontginning zou worden gebracht
was dus in 1902 nog niet verwezenlijkt en het ongunstige resultaat met de Carey-act toenmaals verkregen, was een aansporing voor de voorstanders
van ontginning van het publieke domein door het
Nationale Gouvernement, om met kracht er op aan
te dringen dat de Natie het irrigatievraagstuk zelf ter
hand zou nemen. Als gevolg daarvan werd in 1902
de „Reclamation Act" aangenomen, die we in een
volgend hoofdstuk afzonderlijk zullen behandelen.
Maar met het goede voorbeeld van de „Reclamation Act" voor oogen zijn verschillende Staten begonnen
of doorgegaan om onder de bepalingen der Carey-Act
gronden onder bevloeiing te brengen. Vooral de Staten
Wyoming, Idaho en Oregon zijn daarin voorgegaan.
Gewoonlijk laat de staat de bevloeiingswerken door
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maatschappijen aanleggen en wordt door den Staat in
overleg met de maatschappij het maximum bedrag
vastgesteld, waarvoor de watergebruikers een aandeel
in het water kunnen erlangen. De kolonisten hebben
aan den staat een kleine som voor het land te betalen,
en kunnen de eigendommen van de maatschappij ent
ook het beheer en het onderhoud der werken geheel
van de maatschappij overnemen, dan wel aan de
maatschappij jaarlijks een zeker bedrag voor het beheer
en onderhoud betalen.
Een paar Staten hebben van de wet misbruik gemaakt
en gepoogd geld te maken door den verkoopprijs van
het land hoog te stellen. Zoo bedraagt bijv: in den
staat Washington de aan den Staat te betalen vergoeding
10 dollar per acre; daarentegen in Wyoming, Idaho
en Oregon slechts 0.50 dollar per acre.
In Wyoming varieert de vastgestelde maximum prijs
waarvoor de kolonist een aandeel in het door een

particuliere maatschappij aangelegd bevloeiingskanaal
kan bekomen van 10 tot 16 dollar per acre, zoodat
hij voor water en land te zamen 10,5 tot 16,5 dollar
per acre heeft te betalen.—
Zoowel de irrigatiemaatschappijen als de kolonisten
zijn met de Carey-Act ingenomen. De eersten omdat
zij onder bescherming van den Staat werkende, geen
kans hebben op benadeeling door concurrenten, de
vestiging van kolonisten, die onder een of anderen
vorm de uitgaven voor de werken moeten terug betalen,
minder onzeker is, en speculatie in land door den
Staat beter kan worden tegengegaan.

De kolnisten zijn onder deze wet beter dan vroeger
beschermd tegen mogelijke chicanes en bedrog van de
zijde der irrigatiemaatschappijen, daar o.a. op de
ontwerpen en de uitvoering van Staatswege behoorlijk
toezicht kan worden uitgeoefend.

De

noodige

waarnemingen omtrent rivierdebieten

enz. kunnen onder leiding van den Staatsingenieur
worden verricht die tevens over de waterbehoefte, het
kanaaltracé enz. advies kan uitbrengen, ook ingeval de
kolonisten zelf het werk willen aanleggen.
Dat door de Staten na 1902 een beter gebruik van
de Carey-Act is gemaakt blijkt uit het feit, dat volgens
een voorzichtige raming er op kan worden gerekend,
dat in 1908 onder de Carey-Act een uitgestrektheid
van één millioen acres voor het eerst onder bevloeiing

zou worden gebracht.

HOOFDSTUK

111

DE RECLAMATION ACT

§

1. Roosevelt's Boodschap aan het Congres
van 3 December 1901.

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat de
ontginning van het publieke domein eerst aan het
particuliere initiatief was overgelaten en daarna de
hulp van de Staten werd ingeroepen door uitvaardiging
van de Carey-Act.
Maar deze wet beantwoordde langen tijd niet aan
de verwachting, die men er oorspronkelijk van had,
niettegenstaande van verschillende zijden voor ontginning van het publieke domein krachtig propaganda
werd gemaakt.
Deze laatste kwam vooral tot uiting op de Nationale
Irrigatie Congressen, die sinds 1891 bijna jaarlijks
gehouden worden en waaraan zoowel private personen
als vertegenwoordigers van de Nationale Regeering,
der Staten en van groote instellingen deelnemen.
In 1899 werd door oprichting van de Irrigation
Association een vastere band gelegd tusschen hen,
die de Nationale Irrigatie Congressen geregeld bezoeken.
De leden dezer vereeniging bestaan voornamelijk uit
zakenmannen en ondernemingen, die belang hebben bij
de ontwikkeling en bevolking van het Westen, waartoe
in de eerste plaats de Westersche spoorwegmaatschappijen behooren. Afgescheiden van het feit, dat deze
laatsten zelf eigenaresse zijn van groote uitgestrektheden bevloeibare gronden, vervullen zij in het ontwikkelingsproces een belangrijke zoo niet de voornaamste
rol. Eerst vervoeren zij de benoodigde materialen
voor de uitvoering der irrigatiewerken, daarna de
kolonisten voor wier onderhoud en bedrijf zij alles
moeten aanvoeren: levensmiddelen, landbouw-werktuigen, vee, bouwmaterialen voor huizen en schuren,enz.
Na de Westersche spoorwegmaatschappijen komt
als belanghebbende de industrie uit het Oosten. Want
men dient niet te vergeten, dat de hooge invoerrechten,
die in Amerika van uitheemsche fabrikaten geheven
worden, buitenlandsche concurrentie nagenoeg uitsluit,
zoodat het nieuwe afzet gebied, dat door vermeerdering van bevolking in het Westen ontstaat, geheel
beheerscht wordt door de Amerikaansche industrie.
Zoowel de Nationale Irrigatie Congressen als de
nauw daarmede verbonden Irrigation-Association beschikten vooral in de jaren, die aan de uitvaardiging

de Reclamation-Act voorafgingen, over ruime
geldmiddelen ').
De voortdurende agitatie, die voor de zaak gemaakt
werd, had dan ook ten gevolge, dat in de verkiezingscampagne van 1900 de ontginning van het publieke
domein niet vergeten werd. De Republikeinen, de
Democraten en ook de toenmalige z. g. Zilver-Republikeinen hadden op hun verkiezingsprogram staan
de ontginning van de droge streken' om daar vrije
„homes" te verschaffen aan kolonisten.
Toen na den dood van Mac Kinley, Roosevelt als
President van de Unie optrad, de man die het Westen zoo door en door kent, omdat hij er het ruwe
maar opwekkende leven zoo vele jaren heeft medegemaakt was men zeker, dat er in een of andere
richting een beslissing genomen zou worden.
Reeds van zijn eerste „Boodschap" aan het Congres
van 3 December 1901 was een lang gedeelte gewij 1
aan de Nationale bosschen en aan irrigatie in het
Westen.
In het kort komt het meest belangrijke gedeelte van
deze „troonrede", gesteld met de beslistheid, die al
de uitingen en daden van Roosevelt kenmerkt, op het
van

volgende neer.
Het behoud van bosschen beteekent behoud van
den Nationalen rijkdom; boschbescherming leidt tot
vermeerdering van de hulpbronnen van het land. 2 )
Verder wijst Roosevelt er op dat in de droge streken
niet het land maar het water de productie bepaalt.
Het westelijk deel der Unie zou indien al het waier
verzameld en gebruikt werd voor bevloeiing, een be')
De jaarlijksche contributie, die voor gewone personen
slechts 5 dollar bedraagt, werd door een zestal groote spoorwegmaatschappijen vrijwillig op 6000 dollar voor elk vastgesteld; eenige industrieele ondernemingen droegen elk 1000
dollar 's jaars bij, zoodat over een totaal van ruim 50.000
dollar 's jaars beschikt kon worden, waarvoor men zich van
de hulp van bekwame mannen en de groote dagbladpers kon
verzekeren.
J)
Op vele plaatsen van deze Boodschap komen Roosevelfs
persoonlijke inzichten en liefhebberijen sterk uit o. a. waar hij
er van gewaagt, dat de bosschen beschermd moeten worden
niet alleen om de thans uitstervende wilde diersoorten voor
totale uitroeiing te behoeden, maar ook ten behoeve van de
burgers, die rust, gezondheid en uitspanning willen vinden in
het kampeeren in de bosschen.
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volking kunnen onderhouden, gelijk of grooter dan
thans de bevolking van de geheele Unie is.
Deze laatste bewering van Roosevelt moge een weinig boud klinken, maar men dient daarbij te bedenken,
dat de cultuur op bevloeide gronden zooveel intensiever kan zijn dan op onbevloeide en zij dus een
veel dichtere bevolking kunnen onderhouden.
Vervolgens wordt betoogd, dat alhoewel de bosschen
natuurlijke reservoirs mogen heeten, zij niet voldoende
zijn en door den aanleg van groote verzamelbekkens
in het te kort van bevloeiingswater voorzien moet
worden.
Dit gaat echter zoo wel de krachten van private
personen als van de meeste Staten te boven en daarom
is het een nationale taak, evenals de aanleg van wereldhavens en de verbetering van groote rivieren. Het
doel van het Gouvernement moet zijn het publieke
domein beschikbaar te stellen voor kolonisten, die er
hun „home" willen maken. Voor zoover het publiekedomein gemakkelijk te bevloeien was, is het reeds
in beslag genomen en bestaat dit thans nagenoeg
uitsluitend uit gronden, die slechts met behulp van
kostbare werken te bevloeien zijn. Deze moeten door
de Nationale Regeering aangelegd worden, terwijl de
kosten er van zooveel mogelijk door het ontgonnen
land terugbetaald moeten worden.
De verdeeling van het water onder de bevloeiers
moet aan hen zelf overgelaten worden in overeenstemming met de Staatswetten en zonder inbreuk op
deze wetten of op bestaande rechten te maken.
De voortbrengselen van het bevloeide land kunnen
een uitstekende markt vinden in de belangrijke mijneentra van het Westen, waar de levensmiddelen gewoonlijk erg duur zijn.
Men moet niet te hard van stapel loopen, omdat
aldoende nog veel geleerd moet worden terwijl geen
gewaagde werken ondernomen moeten worden.
Er is reeds veel ondervinding opgedaan en volgens
Roosevelt waren er in 1902 reeds meer dan 200
millioen dollar privaat kapitaal voor den aanleg van
irrigatiewerken besteld.
(Dit laatste getal is zeker te hoog, want volgens
de gegevens van het „Census Bureau", dat niet alleen
met de 10- jaarlijksche volkstelling maar in het algemeen met de verzameling van statistieke gegevens
belast is, zou het aanlegkapitaal van alle irrigatiewerken
(dus ook van die in de z.g. rijststaten) tot op 1902
ongeveer 100 millioen dollar bedragen hebben).
Roosevelt wijst er vervolgens op, dat de wetten op
het gebruik van bevloeiingswater in de meeste Staten
nog gebrekkig zijn, waaruit onzekerheid over de rechten
op water voortvloeit en het water van sommige rivieren
geheel in privaat bezit is gekomen. In de droge Staten
zou het eenige recht op water dat erkend mag worden
moeten zijn: het nuttige gebruik, hetwelk noodzakelijkerwijze aan het land gebonden moet zijn.
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Ten slotte zegt de Boodschap, dat het doel niet
alleen moet zijn de grootste uitgestrektheid land door
het grootste aantal kolonisten te ontginnen, maar ook
om de beste sociale toestanden voor hen te scheppen
en dat daarbij samenwerking van de Natie met de
Staten noodzakelijk is.
Roosevelt heeft het noodige materiaal voor zijn
belangrijke Boodschap hoofdzakelijk ontleend aan een
rapport van 2t November 1901 van den Minister van
Binnenlandsche Zaken E. A. Hitchcock ') hetwelk
in niet minder overtuigende bewoordingen vervat is
als Roosevelts Boodschap.
Hitchcock bestrijd o.a. de meening, dat de ontginning
van het publieke domein aan de Staten kan overgelaten
worden en uit daarbij de krasse beschuldiging, dat
de aan de Staten afgestane gronden van het publieke
domein bijna altijd een onderwerp van speculatie zijn

geworden.
Verder vestigt Hitchcock de aandacht op een belangrijk punt: het benutten van ondergrondsch water voor
bevloeiing waar reservoirs niet mogelijk of te kostbaar
zijn. De onderzoekingen van de Geological Survey
hebben uitgewezen, dat op verscheidene plaatsen dit
water gemakkelijk en overvloedig te verkrijgen is; de
afdeeling „Hydrographie" van dezen dienst heeft dit
onderwerp nader in studie genomen en vervaardigt
voor dergelijke terreinen kaarten waarop de stand van
het grondwater, de diepte van de waterkeerende laag
enz. zijn aangegeven.
Uitgaande van het beginsel, dat geen perceel grooter
moet zijn dan noodig is om één gezin levensonderhoud
te verschaffen, neemt Hitchcock voor grenzen van de
grootte der perceelen, die aan de kolonisten afgestaan
moeten worden aan: 40 en 160 acres, al naarmate van
de te telen producten.
§

2.

De wet van 17 Juni 1902.

De maand Juni 1902 is-zoowel op economisch als
op ingenieursgebied van zeer groot belang geweest.
In deze maand toch kwamen kort na elkander twee
wetten tot stand, de eene van groote nationale, de
andere van niet minder groote internationale beteekenis.
Werd 28 Juni 1902, door Roosevelt de wet geteekend waarbij tot de doorgraving van de landengte
van Panama besloten werd, elf dagen te voren had
hij de Reclamation Act bekrachtigd, die voor het
Amerikaansche volk van zoo groote sociaal-economische
beteekenis is.
De volledige tekst van deze wet luidt als volgt:
Wet tot beschikbaarstelling van de ontvangsten uit
den verkoop van en de beschikking over het publieke
domein in zekere Staten en Territoren voor den aanleg
van irrigatiewerken ter ontginning van droge streken.
Sedert vervangen door James R. Garfield, zoon van den
1881
in
vermoorden President James A. Garfield.
»)
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Door den Senaat en het Huis van Afgevaardigden
van de Vereenigde Staten van Amerika in Congres
vergaderd wordt bepaald:
Art. 1. Al de gelden ontvangen uit den verkoop
van en de beschikking over publiek domein in Arizona,

Californië, Colorado, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska,
Nevada, Nieuw-Mexico, Noord-Dakota, Oklahoma, Oregon, Zuid-Dakota, Utah, Washington en Wyoming,
zullen te beginnen met het fiskale jaar eindigende 30 Juni
1901 iiT de schatkist gestort worden of beschouwd
worden als daarin gestort te zijn als een speciaal
fonds „Reclamation-fonds" genaamd, ten einde aangewend te worden voor het onderzoek, de opname, den
aanleg en het onderhoud van irrigatiewerken, die de
verzameling, aftapping en verdeeling van water voor
de ontginning van droge cii half droge gronden in de
genoemde Staten en Territoren beoogen en voor de
betaling van alle andere uitgaven waarin deze wet
voorziet.

Onder deze gelden is ook begrepen al hetgeen
aan ontkosten binnenkomt na aftrek van de wettige
emolumenten aan griffiers en ontvangers, maar niet
de 5 percent van de opbrengst van den verkoop van
en de beschikking over publiek domein in de genoemde Staten, die bij de wet voor onderwijs- en
andere doeleinden is afgezonderd.
In geval de ontvangstal uit den verkoop van of
beschikking over publiek domein buiten de genoemde
Staten en Territoren niet voldoende zijn om de uitgaven te dekken voor de ondersteuning van landbouwscholen in de verschillende Staten en Territoren als
bedoeld in de wet van 30 Augustus 1890 getiteld:
„Wet tot aanwending van een gedeelte der opbreng„sten van het publieke domein voor de ondersteuning
„van scholen ten behoeve van den landbouw of kunstnijverheid, opgericht onder de wet van 2 Juli 1862"
zal een eventueel te kort' gedekt moeten worden uit
gelden zonder speciaal doel in de schatkist aanwezig.
Art. 2. Den Minister van Binnenlandsch Zaken
wordt hierbij opgedragen:
1° het doen van onderzoekingen en opnamen voor
en den aanleg van irrigatie werken als deze wet die
de verzameling, aftapping en verdeeling van wateren, artesische putten daaronder begrepen, beoogen.
2" bij het begin van elke zitting van het Congres
verslag uit te brengen over de resultaten van die
onderzoekingen en opnamen, ramingen van kosten
over te leggen van alle voorgenomen werken met
opgave van de uitgestrektheid en ligging van de

gronden, die daarmede bevloeid kunnen worden
en van alle omstandigheden, die op de uitvoerbaarheid van elk bevloeiingsontwerp betrekking
hebben, benevens van de kosten van de werken
in uitvoering zoowel als van die, welke voltooid zijn.

Art. 3. De Minister van Binnenlandsche Zaken zal
vóór de bekendmaking bedoeld in Art. 4 dezer wet, het
publiek domein benoodigd voor de uitvoering van
eenig in deze wet bedoeld irrigatiewerk van ingebruikneming uitsluiten en zoodra naar zijn oordeel
deze gronden niet benoodigd zijn voor de doeleinden
dezer wet, ze weer voor ingebruikneming besclrkbaar stellen.
De Minister van Binnenlandsche Zaken is gemachtigd
om bij, of onmiddellijk vóór den aanvang van de
opnemingen van eenig voorgenomen werk alle publiek
domein, dat geacht wordt bevloeibaar te zijn door
bedoeld werk, van ingebruikneming uit te sluiten
behalve onder de bepalingen van de Homesteadwetten met dien verstande
1" dat alle onder de Homestead-wetten ingebruik
genomen gronden binnen zulke gereserveerde gebieden gedurende deze reserveering onderworpen
zullen zijn aan alle bepalingen, beperkingen, lasten
en voorwaarden van deze wet.
2" dat bedoelde opnamen met bekwamen spoed moeten worden voltooid en dat na de voltooiing daarvan
zoowel als van die der benoodigde teekeningen,
kaarten en begrootingen van kosten de Minister
van Binnenlandsche Zaken zal vaststellen of bedoeld ontwerp uitvoerbaar en aanbevelenswaardig
is, en ingeval het onuitvoerbaar of niet aanbevelenswaardig is, hij de in -gebruiknëming van
bedoelde gronden onmiddellijk weer zal toelaten.
3 n . dat publiek domein hetwelk wordt voorgesteld
te zullen worden bevloeid middels eenig overgenomen werk alleen voor in gebruiknëming beschikbaar zal zijn onder de bepalingen van de
Homestead wetten in perceelen van niet minder
dan 40 acres en niet meer dan 160 acres en
onderworpen is aan de in de onderhavige wet
genoemde beperkingen, lasten en voorwaarden.
4". dat de z.g. „commutation- clausule" van de Homestead wetten niet van toepassing is op ingebruiknemingen onder de onderhavige wet.
Art. 4. De Minister van Binnenlandsche- Zaken is
bevoegd om, indien hij eenig lrrigatieontwerp uitvoerbaar acht, contracten te sluiten voor de uitvoering
daarvan in zulke gedeelten, als wenschelijk is, mits
de benoodigde gelden in het Reclamationfonds beschikbaar zijn.
Daarna zal hij publiek bekend maken welke gronden
middels bedoeld ontwerp ibevloeibaar zijn en daarbij
opgeven de maximum uitgestrektheid van elk perceel,
dat in gebruik mag worden genomen, welk maximum
de uitgestrektheid zal voorstellen, die naar het oordeel
van den Minister van Binnenlandsche Zaken redelijkerwijze benoodigd is voor het levensonderhoud van één
gezin op bedoelde gronden.
Verder zal hij de bijdragen vaststellen, die per acre
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betaald moet worden, zoowel voor in gebruik genomen
publiek domein als voor in privaat bezit zijnde gronden,
welke door bedoeld irrigatie ontwerp bevloeid kunnen
worden, benevens het aantal jaarlijksche termijnen,
tot een maximum van tien, binnen welke deze bijdragen
betaald moeten zijn en het tijdstip waarop met de
afbetaling zal moeten worden begonnen.
De bedoelde bijdragen zullen gelijkelijk omgeslagen
en zoodanig vastgesteld worden, dat de geraamde
kosten van uitvoering weer in het Reclamationfonds
terugvloeien.
Op alle in uitvoering zijnde werken zal de normale
arbeidsdag acht uren duren en mag niet van Mongoolsche arbeiders gebruik gemaakt worden.
Art. 5. De kolonist, die publiek domein, dat bevloeibaar is, middels de in deze wet bedoelde irrigatiewerken in gebruik neemt, zal buiten de verplichtingen, die
hem door de Homestead-wetten worden opgelegd, verplicht zijn minstens de helft van zijn geheele perceel
voor landbouw-doeleinden te ontginnen. Alvorens hem
een eigendomstitel op zijn perceel wordt uitgereikt
zal hij de bijdragen waarmede zijn perceel volgens
art. 4. belast is, moeten hebben betaald.
Geen recht op gebruik van water voor land, dat in
privaat bezit is, zal worden verkocht voor perceelen
grooter dan 160 acres en geen verkoop van water zal
geschieden aan eenig landeigenaar tenzij hij een bonafide
bewoner van zulk land is dan wel in de nabijheid
daarvan woont, terwijl geen recht op water aan het
land verbonden is tenzij alle termijnen betaald zijn.
De jaarlijksche termijnen zullen betaald moeten worden
aan den ontvanger van het 'plaatselijke land-bureau
van het district binnen hetwelk het perceel gelegen is.
Het niet voldoen van 2 verschenen termijnen zal
het recht op in gebruikneming doen ophouden met
verbeurdverklaring van alle rechten onder deze wet
verkregen zoowel als van alle reeds betaalde termijnen.
Alle op bovengenoemde wijze geïnde gelden zullen
in het Reclamationfonds gestort worden.
Aan griffier en ontvangers worden de gebruikelijke
commissieloonen voor alle betalingen voor gronden,
die onder deze wet in gebruik genomen worden,

toegestaan.
Art. 6.

De Minister van Binnenlandsche Zaken is
gemachtigd het Reclamationfonds te gebruiken voor het
beheer en het onderhoud van alle reservoirs en irrigatiewerken, aangelegd onder de bepalingen dezer wet.
Indien de wettelijk vereischte betalingen gedaan zijn
voor de grootste helft der gronden bevloeid door een
der in deze wet bedoelde werken, zullen het beheer en
de bediening daarvan aan de bezitters der bevloeide
gronden overgaan en deze werken op hun kosten
onderhouden worden onder zoodanigen vorm van
organisatie en onder zulke verordeningen en bepalingen
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als

door den Minister van Binnenlandsche Zaken
wensclielijk worden geacht. De eigendom, het beheer
en de bediening der reservoirs en werken, die voor
de bescherming of bediening daarvan noodig zijn, zullen
aan het Gouvernement blijven, tenzij daarin op andere
wijze door het Congres mocht worden voorzien.
Art. 7. Indien bij het ten uitvoer leggen van de
bepalingen dezer wet, het noodig is rechten of eigendommen te verkrijgen is de Minister van Binnenlandsche
Zaken bevoegd deze voor de Vereenigde Staten te
verwerven door aankoop of gerechtelijke onteigening
en de sommen, die voor dat doel benoodigd zijn uit
het Reclamationfonds te betalen. Het zal de plicht
van den Minister van Justitie der Vereenigde Staten
zijn, om op ieder verzoek van een Minister van Binnenlandsche Zaken, ingevolge deze wet gedaan, zoodanige maatregelen te nemen, dat binnen dertig dagen
na de ontvangst van het verzoek op het Ministerie
van Justitie de noodige onteigeningsprocessen zijn
begonnen.

Art. 8. Niets van hetgeen in deze wet voorkomt
zal uitgelegd mogen worden om zich in te laten
met dan wel op eenige wijze inbruik te maken op
de wetten van eenigen Staat of Territoor, voor zoover
deze wetten betrekking hebben op het beheer, den
eigendom, het gebruik of de verdeeling van water
benut voor bevloeiing, of op eenig daaronder verkregen recht.
De Minister van Binnenlandsche Zaken zal bij de
toepassing dezer wet in overeenstemming met zulke
wetten moeten handelen en op geenerlei wijze het
recht mogen aantasten van eenigen Staat of van het
Gouvernement, of van een grondbezitter, watereigenaar of watergebruiker, op water uit een rivier, die
door meer dan één Staat stroomt. Het recht op het
gebruik van water verkregen onder de bepalingen
dezer wet zal verbonden zijn aan het bevloeide land,
terwijl nuttig gebruik de grondslag, de maat en de
grens van dat recht zal zijn.
—

—

Art. 9. De Minister van Binnenlandsche Zaken is
bij de uitvoering van de bepalingen dezer wet verplicht om voor zoover deze toepasselijk is en uitvoerbare projecten voorhanden zijn, de grootste helft
van de gelden voortspruitenden uit den verkoop van
publiek domein binnen eenigen Staat of eenig Territoor hiervoren genoemd uittegeven ten behoeve van
droge of halfdroge gronden binnen dien Staat of dat
Territoor.
De Minister van Binnenlandsche Zaken mag echter
tijdelijk een door hem wenschelijk geacht gedeelte
van genoemde gelden gebruiken ten behoeve van een
anderen Staat of ander Territoor, maar in dat geval
moet het te veel gebruikte zoo spoedig mogelijk in
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het Reclamation fonds teruggestort worden zoodat ten
slotte en in alle gevallen binnen elke tienjarige periode na het uitvaardigen dezer wet, de uitgaven ten
behoeve van de genoemde Staten of Territoren vereffend zullen zijn overeenkomstig elks rechtmatig aandeel met in achtname van de hiervoren genoemde
praktische uitvoerbaarheid.
De Minister van Binnenlandsche Zaken is
gemachtigd alle wetten uit te voeren en zoodanige
regelingen te maken als noodig en nuttig kunnen zijn
om de bepalingen dezer wet van volle kracht te

10.

Art.

doen zijn.
§

3.

Toelichting op de wetsartikelen.

De in art. 1 genoemde Staten en Territoren omvatten alle z.g. droge en half droge Staten met uitzondering van Texas, waarin zooals we vroeger zagen
geen publiek domein gelegen is.
Aangezien echter een strook land langs de Rio
Grande gevloeid kan worden middels een ontworpen
groot reservoir in deze rivier nabij Eagle in Nieuw
Mexico ongeveer 100 Engelsche mijlen boven El Paso,
welk werk voornamelijk de bevloeiing van een groote
uitgestrektheid grond in Nieuw Mexico beoogt, werd
bij wet van 25 Februari 1905 de Reclamation Act
toepasselijk verklaard op bovengenoemd gedeelte van
den Staat Texas.
Bij wet van 12 Juni 1906 werd met het oog op andere
soortgelijke gevallen de Reclamation Act op geheel
Texas van toepassing verklaard.
Zooals uit de woorden der wet blijkt, behoeven de
gelden van het Reclamationfonds niet uitsluitend gebruikt te worden voor bevloeiingswerken op publiek
domein maar wordt van droge of halfdroge gronden
in het algemeen gesproken en kunnen dus ook voor
in privaat bezit zijnde gronden binnen de genoemde
Staten met behulp van gelden uit dat fonds werken
worden aangelegd.
Uit de volgende artikelen in de Wet blijkt, dat het
Reclamationfonds een stamkapitaal is waaruit de kosten
der werken worden voorgeschoten, want de kolonisten
en grondbezitters moeten die kosten binnen uiterlijk 10
jaren terugbetalen, echter zonder vergoeding van rente.
In artikel 3 wordt ook gesproken van bevloeiing middels
artesische putten. Zooals we vroeger reeds opmerkten
was dit onderwerp in Amerika reeds in studie en de
bepaling daaromtrent in de wet opgenomen heeft al
spoedig aanleiding gegeven tot het indienen van talrijke
verzoeken vooral uit de halfdroge streken om proefboringen te doen verrichten. Niet alleen dat men
daardoor hoopte, ook al kwam er geen water genoeg
voor bevloeiing, toch in elk geval voldoende drinkwater
beschikbaar te krijgen, dikwijls was de eigenlijke
bedoeling om te weten te komen wat voor mineralen
er alzoo in den grond aanwezig waren.

De meeste dergelijke verzoeken worden dan ook van
de hand gewezen, temeer omdat de plaatsen waar men
met hoop op succes boren kan niet zóó talrijk zijn
als gewoonlijk gedacht wordt en deze door de onderzoekingen van den Geologischen dienst reeds bij
benadering bekend zijn.
Verder wordt in dit artikel den Minister van Binnenlandsche Zaken opgedragen jaarlijks bij den aanvang
van elke zitting van het Congres rapport uit te brengen
over den stand der opnemingen en werken. Deze
Annual-Reports of the Reclamation Service" worden
geregeld elk jaar in het begin van December door den
Minister aan den Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden toegezonden. Zij bevatten van alle onderzoekingen, opnamen en werken uitvoerige verslagen,
zijn van vele kaarten, teekeningen en photo's voorzien,
en zooals in Amerika met dergelijke rapporten gebruikelijk is, typographisch goed verzorgd en overzichtelijk samengesteld, zoodat ze niettegenstaande hun
1 ijvigen omvang een aangename lectuur aanbieden,
wat van hun Indische broeders helaas niet altijd
gezegd kan worden.
Volgens Art. 3 kan de Minister van Binnenlandsche
Zaken het publiek domein op tweeërlei wijze aan
ingebruikneming onttrekken.
Vooreerst ten behoeve van de voorgenomen werken
zelf, dus de terreinen benoodigd voor reservoirs,
kanalen enz, deze gronden kunnen onder geen voorwaarden in gebruik genomen worden.
Ten tweede moeten alvorens met de opname van
een werk begonnen is, ten behoeve van het bevloeiings
ontwerp in zijn geheel, allen gebruikneming uitgesloten worden, en kunnen zij dan alleen onder zekere
voorwaarden in gebruik genomen worden.
Deze voorwaarden zijn niets anders dan een verscherping van de Homestead-wet; welke zooals we gezien
hebben niettegenstaande de goede bedoeling dier wet
ruimte overlaat voor ontduiking. Daarom js de vroeger
genoemde „Commutation-clausule", waardoor het den
kolonist mogelijk is reeds na 14 maanden een eigendomstitel voor zijn perceel te erlangen en die een der
voornaamste bronnen voor wetsontduiking is, vervallen
en moet de kolonist dus minstens 5 jaren wachten,
alvorens hij zich als eigenaar van het ingebruik genomen* land kan beschouwen.
En de Minister van Binnenlandsche Zaken heeft het
volgens art. 4. zelfs in zijn macht om dien termijn tot
10 jaren te verlengen.
Dat verscherping van de bepalingen der Homesteadwet waarlijk niet overbodig is, heeft de ondervinding
met de Reclamation Act bewezen, want zoodra ergens
met een opname begonnen wordt, stroomen quasi-ko-

lonisten toe om hun slag te slaan. Ten einde aan de
bepalingen der Homestead-wet te voldoen, bouwen zij
dan woningen, die gewoonlijk het voorkomen hebben.,
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van een groote houten doos met een paar gaten voor
deur en venster.
Zelfs wordt er een beroep van gemaakt om de opnemers op het terrein te volgen en dan door advertenties bekend te maken, dat men tegen betaling van
50 of 100 dollar inlichtingen kan verkrijgen over werken,
waarvan nog niets vaststaat. Dergelijke handelingen
vallen niet onder het bereik der strafwet en het eenige
wat de Regeering kan doen is er tegen te waarschuwen.
Behalve voor den aanleg van werken en voor later
te bevloeien gronden mag ingevolge een aanvullingswet van 16 April 1906 de Minister van Binnenlaiidsche
Zaken ook publiek domein aan ingebruikneming onttrekken ten behoeve van ontworpen steden en dorpen.
Wat wij noemen een dorp, noemt men in Amerika een
„town" ') (een stad noemt men „city") Bij deze wet
heeft men het oog gehad op de stichting van „towns",
en was dan ook eerst zelfs bepaald, dat voor dat doel
de uitsluiting niet tot grootere uitgestrektheid dan 160
acres (een quarter-section) mocht plaats hebben.
De binnen zoon ontworpen „townsite" gelegen grond
wordt in kleine perceelen publiek verkocht en daarbinnen wordt de noodige ruimte gereserveerd voor publieke doeleinden ais wegen, parken, gemeentehuis,
kerkgebouwen enz.

In Art. 4 wordt den Minister van Binnenlandsche
Zaken een grootere bevoegdheid gegeven dan in andere
landen op dergelijk gebied gewoonlijk het geval is,
n.I. hij kan zonder de Volksvertegenwoordiging daarin
te kennen den aanleg van werken van den grootsten
omvang gelasten. 2 )
Nadat hij tot uitvoering besloten heeft en de werken
zijn aanbesteed wordt door hem, uitgaande van het
beginsel dat elk perceel niet grooter mag zijn dan
redelijkerwijze noodig is om aan één gezin een bestaan
te verschaffen, publiek bekend gemaakt, welke de
maximum uitgestrektheid van elk in gebruik te nemen
perceel is. Dit maximum zal van verschillende omstandigheden afhankelijk zijn, bijv: als grond en klimaat
zich leenen tot den aanleg van boomgaarden of wel
door de nabijheid van goede markten de teelt van
groenten mogelijk is, zullen de perceelen natuurlijk
')

Ik zag meernalen „towns" waarin niet meer dan 10 hui-

zen stonden.
Het uitvoerend bewind is in de Vereenigde staten feitelijk
-i
geheel in handen van den President en diens macht is daarom
veel grooter dan die van den President der Fransche Republiek,
der Zwitsersche Federatie en van menig constitutioneel koningschap. De Ministers worden benoemd en ontslagen door den
President en zijn in werkelijkheid alleen aan hem verantwoording
schuldig. Tegenover de Volksvertegenwoordiging draagt de
President verantwoordelijkheid voor de daden van het uitvoerend bewind.

Dat deze groote macht van den President voor impulsieve
naturen als bijv: Roosevelt allicht aanleiding geeft tot autocratische handelingen, achten de Amerikanen, die op „push full
men" gesteld zijn, over het algemeen geen gevaar.

kleiner kunnen zijn dan ingeval alleen landbouwproducten geteeld kunnen worden.
Tusschen Art 3 en Art 4 bestaat schijnbaar eenige
tegenstrijdigheid, omdat bij art: 3 bepaald is dat de
in. gebruik te nemen perceelen minstens 40 en hoogstens
160 acres groot moeten zijn, terwijl het volgens art 4
geheel aan den Minister wordt overgelaten de definitieve
grootte van de perceelen vast te stellen. Maar dit is
juist gedaan omdat aanvragen tot het ingebruik nemen
van drogen grond vóór dat irrigatie daarvan besloten
is, het vermoeden wettigen, dat er speculatie in het

spel is.

Werkelijke kolonisten zullen wachten totdat er zekerheid omtrent de bevloeiing, de beschikbare waterhoeveelheid enz. bestaat en eerst dan hun aanvragen
indienen.

Aangezien in art. 3 als minimum grootte van het in
gebruik te nemen perceel genoemd wordt 40 acres, wijst
dit er op, dat men ten tijde van het aannemen der wet
van meening was, dat een perceel van 40 acres onder
alle omstandigheden het minimum kon zijn, zoodat dus
de Minister bij zijn kennisgave bedoeld in art: 4 feitelijk
aan det minimum gebonden was. Sinds echter in
bevloeide streken gebleken is, dat onder zekere om16 H.A.) voor
standigheden een perceel van 40 acres
het doel dat de wet nastreeft nl. het in 't leven roepen
van een zelfstandigen kleinen boerenstand, veel te
groot kan zijn, is bij wet van 27 Juni 1906 bepaald,
dat de minimum grootte waarop de Minister een perceel
kan vaststellen 10 acres mag zijn.
Een voorbarig kolonist, die van het recht dat de
Homesteadwet hem geeft, gebruik maakt en 160 acres
in gebruik neemt, kan dus zijn perceel tot op 10 acres
teruggebracht zien. De rest kan hij niet verkoopen,
maar staat voor andere kolonisten open. Verder is bij
de genoemde wet van 27 Juni 1906 nog bepaald, dat
het aan den kolonist vrijstaat om desgewenscht beneden
dat minimum te gaan.
In verband met hetgeen vroeger omtrent terreinopname en landindeeling werd medegedeeld, is het
duidelijk dat de perceelen alle van rechthoekigen
vorm zijn, tenzij terreinsomstandigheden dan wel bevloeiings belangen afwijking daarvan noodig of wenschelijk maken, en dat de perceelgrootten zooveel
mogelijk op deelen of veelvouden van 40 acres wor±

den vastgesteld.
Op de plaatselijke landbureaux liggen kaarten en
gegevens ter inzage, welke aanduiden de wijze, waarop
het gebied in perceelen verdeeld is, de grootte daarvan
en de lasten, die er op komen te drukken.
De wet schrijft voor, dat de kosten van het werk
billijkerwijze over de gronden verdeeld moeten worden.
Volgens dit voorschrift kan dus rekening gehouden
worden met verschillen in vruchtbaarheid, meerdere of
mindere geschiktheid .voor de cultuur van waardevolle
gewassen, ligging ten opzichte van spoorwegen of af
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zetgebieden en andere natuurlijke of toevallige omstandigheden, al hetgeen een uitgebreid en zorgvuldig
onderzoek noodig maakt.
Ten slotte dient nog opgemerkt te worden, dat
de bepaling, dat de kosten der werken door de
landbouwers terug betaald moeten worden, de ingenieurs er van zal weerhouden gewaagde werken
te ondernemen.
Aangezien volgens art: 5. de grond door den kolonist
niet in eigendom kan worden verkregen alvorens alle
termijnen zijn betaald en het aantal termijnen tot 10
opgevoerd kan worden, zullen ook hiermede speculatieve aanvragen tegengegaan kunnen worden.
Immers het feit, dat men van 5 tot 10 jaren moet
wachten alvorens het recht te verkrijgen zijn perceel
aan een ander in eigendom over te dragen, zal voor
vele speculanten, die gewoonlijk binnen korteren tijd
hun slag willen slaan een beletsel zijn om zich onder
deze wet met grondaanvragen in te laten.
Daar zelfs in de dunst of niet bevolkte streken te
midden van het publieke domein grootere of kleinere
uitgestrektheden grond in privaat bezit zijn, was het
noodig ten aanzien van deze in de wet voorschriften
op te nemen.
En ofschoon bij de samenstelling en behandeling
der wet uitgegaan werd van de veronderstelling, dat
de wet in hoofdzaak toegepast zou worden op publiek domein, bleek uit onderzoekingen en opnamen
al spoedig, dat de oppervlakte bevloeibaar publiek
domein niet meevalt terwijl aan den anderen kant de
gronden in privaat bezit dikwijls uitgestrekter zijn dan
aanvankelijk gedacht werd, of meer waarde hebben
voor bevloeiing dan het publieke domein. Van daar
ook dat Art: 5 van nog grooter beteekenis is geworden dan aanvankelijk reeds het geval was.
De wet schrijft in dit artikel o.a. voor dat alleen
grondbezitters, die werkelijk het land voor zich zelf
in gebruik hebben, recht op bevloeiingswater kunnen
verkrijgen en dan slechts tot een uitgestrektheid van
hoogstens 160 acres.
Een grondbezitter, die zijn eigendom geheel bevloeid
wil zien moet zich dus ontdoen van al hetgeen hij
boven 160 acres heeft. Ja zelfs zal hij indien de bij
de wet bedoelde normale perceel-grootte door den
Minister op minder dan 160 acres wordt vastgesteld,
bijv: op 120 acres, voor zich slechts bevloeiingswater
voor laatstgenoemde uitgestrektheid kunnen erlangen
aangezien 160 acres in de wet alleen genoemd is als
grens, waarboven de Minister niet mag gaan. Indien
de grondbezitter er niet in slaagt of weigerachtig is
het meerdere aan werkelijke kolonisten in perceelen
te verkoopen, dan is daarvoor ook geen bevloeiingswater te verkrijgen en blijft het in den zelfden toestand
als waarin het was d.w.z. onbevloeid.
De bepalingen der wet zijn dus ten opzichte van
particulier eigendom niet te vrijgevig. Maar dit was

noodig omdat tijdens de behandeling der wet door
tegenstanders (voornamelijk bestaande uit veehouders,
die vreesden een groot deel van hun weidegronden
te zullen verliezen) beweerd werd, dat groote uitgestrektheden publiek domein op onwettige wijze in
privaat bezit van personen of corporaties waren overgegaan en dat het nu de eigenaren van deze gronden
waren, die de Regeering hadden weten te bewegen
een wetsvoorstel in te dienen, waardoor de waarde
van hun bezit belangrijk verhoogd zou worden.
Om de kans te ontgaan, dat de voordcelen van de
bevloeiing der droge streken in de eerste plaats ten
goede zouden kunnen komen aan groote landbezitters
in plaats van aan kolonisten, die den grond zelf willen bewerken, is ten aanzien van particulier eigendom
in de wet een beperking opgenomen, welke ongetwijfeld
niet naar ieders wensch zal zijn geweest. Want uit
vertrouwbare bron werd mij medegedeeld, dat niet
alleen buiten, maar ook in de Volksvertegenwoordiging
door sommigen de hoop gekoesterd werd hun bezit
op goedkoope wijze belangrijk in waarde vermeerderd
te zien, en iemand, die een weinig met de Amerikaansche politieke toestanden bekend is, zal zich
daarover niet verwonderen.
De bepaling, dat de grondbezitter niet verplicht is
om juist op zijn te bevloeien perceel te wonen, maar
hem toelaat ook in de nabijheid daarvan te wonen,
houdt verband met toestanden in Utah, waar voornamelijk de Mormoonsche landbouwers evenals bij de
Javanen het geval is in kleine dorpen samenwonen
en de gronden daarom heen bebouwen.
De maximum afstand waarop een landbouwer nog
geacht kan worden in de nabijheid van zijn perceel te
wonen, is door den Minister van Binnenlandsche Zaken
bij besluit zeer liberaal vastgesteld op 20 Engelsche
mijlen of ongeveer 32 KM, dus 6 uren gaans.

De vorm van organisatie, aan welke volgens Art. 6
het beheer, de bediening en het onderhoud der werken
kan opgedragen worden, is de z.g. „Water users'
association" wa?rop hierachter meer uitvoerig zal
worden teruggekomen.
De bepaling in dit artikel dat de eigendom, het
beheer en de bediening van reservoirs altijd aan het
Gouvernement moeten blijven, is uitsluitend gemaakt
met het oog op het gevaar, dat dergelijke werken
opleveren, indien zij niet onder streng toezicht staan.
Artikel 7 is in een land waar zoovele en zulke
kostbare processen gevoerd worden van grootbelang;
tot nu toe heeft men er echter slechts zelden gebruik van
behoeven te maken, omdat men er bijna steeds in slaagt
de zaak in der minne te schikken. Van groot belang is
daarbij ook nog een vroegere wet, van 30 Augustus 1890,
waarbij voorgeschreven is, dat in de uit te geven
bewijzen van eigendom op publiek domein gelegen.
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Totaalbedrag

<ïTAAT

vanhetRec!a-j Beperkt ge- Uitgegeven tot
mation-fonds deelte: 51%, 30 Juni 1905

°

OF

!

bewesten den lOlsten meridiaan het recht van overgang met machtiging van de Regeering der Vereenigde
Staten uitdrukkelijk moet voorbehouden worden.

TERRITOOR. I
Het opnemen van de bepaling in artikel 8, dat op
geenerlei wijze inbreuk mag worden gemaakt op reeds
bestaande waterwetten der Staten of Territoren is te
verwachten in een land waar de autonomie der afzonderlijke Staten zulk een teer punt is. Vooral nu
het uitvoerend bewind in handen is van een krachtige
persoonlijkheid als de tegenwoordige President bestaat
bij het Federale gezag allicht een neiging om zich
meerdere bevoegdheden toe te kennen.
Van zeer groot belang is het slot van dit artikel
waarbij bepaald is, dat het recht op gebruik van water
onder de voorschriften dezer wet verkregen, aan den
grond verbonden is en nuttig gebruik de grondslag,
de maat en de grens van dat recht zal zijn.
In artikel 9 wordt voorgeschreven, dat in het algemeen
de grootste helft van de opbrengst uit den verkoop
van publiek domein in een Staat ook voor dien Staat
moet worden uitgegeven.
Onder de grootste helft wordt praktisch verstaan
51%, dus kan over de resteerende 49% door den
Minister naar goedvinden worden beschikt. Maar ook
aan die 51% is hij niet gebonden indien het blijkt,
dat dit geld redelijkerwijze niet verwerkt kan worden
bijv: indien de uitgaven voor een werk zóó hoog zijn,
dat het niet mogelijk is, dat de kosten door de kolonisten
terugbetaald kunnen worden.
Ook mag de Minister tijdelijk en wel tot een maximum
van 10 jaren geld van het aandeel van den eenen Staat
leenen ten behoeve van een anderen Staat, waardoor
het mogelijk wordt in Staten waar de behoefte aan
irrigatie groot is met den aanleg van werken te beginnen
ook vóór er voldoende fondsen voor dien Staat be-

schikbaar zijn.
Dat van deze bepaling gebruik is gemaakt blijkt uit
den volgenden staat die gegevens tot 30 Juni 1905 bevat.
STAAT
OF

TERRITOOR.
\rizona

Totaal bedrag

hetRecIa- Beperkt ge- Uitgegeven tot
mation-fonds deelte: 51% 30 Juni 1905
op30 Juni 1905 in dollars.
in dollars.
in dollars.
van

243.768

124.322
1.184.759
1.004.564
1.037.697

Zalifornië

2.323.058

uolorado
Idaho
Kansas

1.969.734
2.034.700

Vïontana

2.146.687
671.850

1.094.811
342.643

9.529.672

4.860.132

Mebraska
Transport.

139.875

71.336

1.391.106
292.189
295.523
213.320
10.682

190.187
148.408

2.541.41

Per transport.
Nevada

Nieuw-Mexico
Noord-Dakota
Oklahoma
Oregon
Zuid-Dakota
Utah
Washington

Wyoming
Totaal:

|

op30Junil905
in dollars.

9.529.672
64.929
521.349
4.440.592
3.127.703
4.769.380
1.023.172
362.076

in dollars.

in dollars.

4.860.132

2.541.415

1.185.801

33.114
265.888
2.264.702
1.595.129
2.432.384
521.818
184.659
1.556.231
604.759

28.076.107

14.318.816

3.051.433

.

2.067.409
169.975
112.056
11.768
144.628
67.517
68.982
112.041

159.478
5.462.269

In de Staten waar de regenval het kleinst en de
waterbehoefte dus het grootst is, n.l. in Nevada en
Arizona en derhalve de meeste behoefte aan irrigatiewerken bestaat, is de opbrengst uit het publiek domein
het geringst.
Toch had men in beide Staten tot op 30 Juni 1905
een veej grooter bedrag verwerkt dan in eenig anderen Staat en dit is sinds dien het geval gebleven
door gebruik te maken van de laatstbedoelde bepaling.
Daar de groote werken in Nevada en Arizona voltooid
zijn of hun voltooiing naderen kan met de afbetalingen
begonnen worden, en zal dus het Reclamation fonds
voor elk dezer Staten binnenkort belangrijk toenemen.

Art. 10 is onmisbaar in een wet, die in zulk algemeene termen luidt als de Reclamation Act. De
Minister van Binnenlandsche Zaken maakt dan ook
van de hem in dit artikel gegeven bevoegdheid een
ruim gebruik.
§

4 De Water Uiers' Associations.

Een van de voornaamste voorwaarden om op den
duur een irrigatiewerk te doen slagen is liet scheppen
van een organisatie aan welke de vele technische en
administratieve werkzaamheden, die aan de exploitatie
van een bevloeiingswerk verbonden zijn, overgelaten
kunnen worden.
Op Java heeft men hieraan tot nu toe weinig aandacht geschonken, hoewel reeds in 1893 door den
toenmaligen Chef der Irrigatieafdeeling „Brantas," den
Ingenieur C. W. Weijs, in eene tot dusver niet gepubliceerde „Nota over organiseering van waterschappen
op Java" in hoofdtrekken den weg is aangewezen,
waarlangs men er toe kan geraken om het beheer van
irrigatiewerken aan den inlander zelf over te laten.
In Amerika heeft men van af den beginne terecht
het groote belang van zoodanige organisaties ingezien.
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Art. ö. van de Reclamation- Act schrijft zooals we
gezien hebben voor, dat indien voor het meerendeel
der bevloeibare gronden de wettelijk vereischte terugbetalingen aan het Gouvernement gedaan zijn, het beheer
en de bediening der werken aan een of andere organisatie moeten worden overgelaten,
maar laat zich
over den vorm dier organisatie verder niet uit.
Alras bleek echter in vele gevallen de wenschelijkheid om met het oprichten van dergelijke „waterschappen" niet te wachten totdat het bevloeiingswerk eenigen
tijd in exploitatie zou zijn gebracht, maar om daartoe
reeds over te gaan vóór dat met den aanleg der werken
begonnen werd.
De voornaamste- reden daarvoor is gelegen in het
hiervoor reeds genoemde feit, dat bij de meeste ontwerpen de bevloeibare oppervlakte, die in het bezit
van private personen is, grooter blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht werd.
Alvorens nu met het werk begonnen kan worden
is het noodig zekerheid te hebben, dat de eigenaren
van die gronden na de voltooiing van het werk aan
de bepalingen van de Reclamation- Act zullen voldoen
en dus o.a. afstand zullen doen van alle gronden, die
zij bezitten boven het hun door de wet toegestane
maximum, dat zij voor eigen gebruik mogen behouden,
Verder is liet duidelijk, dat het Gouvernement met
de landeigenaren en toekomstige watergebruikers spoediger en gemakkelijker tot overeenstemming omtrent te
treffen regelingen zal kome.i indien nog niet met den
aanleg der werken begonnen is, dan nadat reeds tot
uitvoering is overgegaan en het Gouvernement met het
reeds in het werk gestoken kapitaal zou moeten toegeven aan wenschen, die niet met de bedoeltng van
Het doel van de
de Reclamation- Act. strooken.
Water Users' Association is nu het verkrijgen van de
beschikking over- en het verdeelen van de noodige
hoeveelheid bevloeiings water voor de gronden harer
leden; verder om de irrigatiewerken en alles wat daartoe
behoort, als telefoonlijnen, electrische of andere krachtstations en transmissielijnen in eigendom te verkrijgen, te beheeren, onderhouden, herstellen of uit te
breiden, kortom alles te verrichten wat anders door het
Gouvernement gedaan zou moeten worden.
Ook treedt de Water Users' Association op als
gemachtigde voor den verkoop of overdracht van
gronden, aan personen, die gerechtigd zijn tot het
gebruik van water volgens de Reclamation- Act. Als
rechtspersoon kan zij met de vertegenwoordigers der
Unie contracten sluiten om bovengenoemd doel te
bereiken.
De Water Users' Association is dus de vertegenwoordiger van de gezamenlijke landeigenaren en watergebruikers, van welke ieder ten opzichte van de vele
details, die zich voordoen, zijn eigen denkbeelden heeft,
en het zou nu tot een eindelooze correspondentie
tusschen hen en de ambtenaren van den Reclamation
—

—

Service leiden, indien door deze laatsten elk geval
individueel behandeld moest worden.
Vooral in zake waterverdeeling zal het zelfs bij de
beste regeling en de meeste toewijding van de uitvoerende irrigatieambtenaren nimmer gelukken een ieder
tevreden te stellen. De beslechting van geschillen over
dergelijke details, het innen van de verschuldigde
retributies enz. kan nu veel beter aan de belanghebbenden
onderling of aan door hen gekozen vertegenwoordigers
overgelaten worden dan aan de Gouvemements ambtenaren. De Water Users' Association neemt dus
vooral op administratief en fiscaal gebied den Gouvernements ambtenaren heel wat werk en zorgen uit
handen.
De eerste organisatie, die tot stand kwam was de
Salt River Valley Water Users' Association in Arizona
aan de oprichting waarvan langdurige besprekingen
tusschen landeigenaren, juristen en ingenieurs vooraf
gingen.
Het voorname doel was ook hier: eensdeels om de
bepalingen van de Reclamation- Act wat betreft het
verdeelen van het bevloeiingsgebied in perceelen van
kleine uitgestrektheden tot uitvoering te brengen en
anderdeels om een waarborg te hebben voor het terugbetalen van de kosten der werken.
Na deze zijn vele andere Water Users'Associations
opgericht. Daar de wetten die in de verschillende
Staten het oprichten van vereenigingen en maatschappijen regelen niet alle dezelfde zijn, is natuurlijk niet
mogelijk de statuten en reglementen van alle op te
richten Water Users' Assiation aan een zelfde formulier
te binden. Maar toch zijn van wege den Reclamation
Service modellen gepubliceerd, die met geringe wijzigingen door de ruim 20 Water Users' Associations,
die einde 1906 reeds waren opgericht, gevolgd zijn
kunnen worden.
De wijze waarop een Water Users' Assocation
gewoonlijk tot stand komt is de volgende:
Zoodra in een streek waar vele gronden in privaat
bezit zijn, de onderzoekingen en opname tot een punt
gekomen zijn, waarbij de aanleg van het irrigatiewerk
uit een technisch en finantieel oogpunt mogelijk blijkt
te zijn, worden door eenige mannen van naam, die
in de betrokken streek het vertrouwen van hunne
medeburgers genieten, alle belanghebbenden bij de
uitvoering van het irrigatiewerk samengeroepen. Men
bespreekt dan de oprichting van een Water Users'
Association en ontwerpt aan de hand van inlichtingen
en gegevens, verstrekt door den Reclamation Service, de statuten en het reglement van een dergelijke
organisatie. De statuten moeten voldoen aan de
door den Staat bij de wet gestelde eisenen. Het
meer uitvoerige reglement bestaat uit 2 deelen: het
eerste omvat de noodige voorzieningen om aan de
Reclamation Act te voldoen en kan later alleen met goed-
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keuring van den Minister van Binnenlandsche Zaken
gewijzigd worden; het tweede gedeelte regelt meer de
huishoudelijke aangelegenheden (bijv: het aantal bestuursleden) welke door de belanghebbenden in verband
met omstandigheden gewijzigd kunnen worden.
Het aantal aandeelen waaruit het kapitaal van de
Water Users' Association bestaat is even groot ais het
aantal acres, dat in het irrigatiegebied bevloeid kan
worden. Alleen zij, die eigenaar van land in het
betrokken gebied zijn of die als gebruikers van land
het uitzicht hebben eigenaar te worden, kunnen als
aandeelhouder toetreden. Zij verbinden zich door 011derteekening van statuten, reglement en bijbehoorende
contracten tot het nakomen van alle verplichtingen, die
deze hun opleggen. Elk aandeelhouder kan evenveel
aandeelen krijgen als het aantal acres bedraagt, dat
hem in eigendom toebehoort of door hem in gebruik
genomen is. Een grondeigenaar, die meer dan 160
acres bezit, kan dus voor de geheele oppervlakte van
zijn bezit inschrijven, maar hij is verplicht om als het
bevloeiingswerk is voltooid alle aandeelen, die hij
boven 160 bezit, van de hand te doen.
In de uit te geven bewijzen van aandeel wordt het
land waarop elk aandeel betrekking heeft duidelijk
omschreven.
De hoeveelheid water waarop elk aandeelhouder
gedurende het bevloeiingsseizoen recht heeft is dat gedeelte van al het water voor distributie door de Water
Users' Association beschikbaar, hetwelk wordt uitgedrukt door de verhouding van het aantal zijner aandeelen.
De gewichtigste bepaling van het reglement is ongetwijfeld die, waarin gezegd wordt, dat alle bevloeiingswater waarop een aandeel recht geeft, onafscheidelijk verbonden is aan het land, dat in het
bewijs van aandeel vermeld is. Verder moet elk
aandeelhouder er in toestemmen, dat mogelijke bevloeiingsrechten, die hij al had, geheel verbonden
zullen blijven aan het land.
Overdracht van aandeelen zonder gelijktijdige overdracht van den grond, waarop die aandeelen betrekking
hebben, is niet mogelijk en de aandeelhouder erkent
dan ook bij zijn toetreding, dat elke overdracht van
grond in zich sluit dat het recht op watergebruik
mede wordt overgedragen en dus ook de betrekkelijke
aandeelen op den nieuwen grondeigenaar overgaan,
ook al wordt dit bij de overdracht van het land niet
uitdrukkelijk bedongen.

De aandeelen hebben dus zonder het gelijktijdige
bezit of gebruik van den grond geen waarde.
Slechts indien het water waarop het land recht'
heeft, niet meer nuttig daarop gebruikt kan worden
(bijv: indien de grond voor uitbreiding van steden of
dorpen, in beslag genomen wordt) kan na bekomen
goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche
Zaken het waterrecht van het land gescheiden en
aan andere gronden overgedragen worden.
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De aandeelhouder verbindt zich verder om zoodra
officieel bekend gemaakt is, dat er water voor bevloeiing van het land beschikbaar is, hij aan het Gouvernement een waterrecht zal aanvragen voor het land
waarop de aandeelen betrekking hebben, bij gebreke
waarvan de aandeelen van rechtswege aan de Water
Users' Association vervallen.
Van zeer veel gewicht is de bepaling, dat de aandeelhouder, die meer land bezit dan de Reclamation
Act voor één watergebruiker toelaat en die dat meerdere, wanneer de bevloeiingswerken voltooid zijn, nog
niet heeft overgedragen aan anderen, die volgens de
Reclamation Act gerechtigd zijn een waterrecht aan te
vragen, zal moeten toelaten, dat de Water Users'
Association die gronden publiek verkoopt.
Door de Water Users' Association worden de termijnen, die door de watergebruikers jaarlijks aan het
Gouvernement voor de aanlegkosten der werken betaald moeten worden geïnd en elk aandeelhouder zal
na betaling van een termijn geacht worden een der-

gelijk bedrag op zijn aandeel te hebben afbetaald.
Zoodra dus alle termijnen zijn betaald is daarmede
tevens het aandeel volgestort. Het geldswaardig bedrag van elk aandeel is dus gelijk aan de kosten van
het bevloeiingswerk per acre. Blijft een aandeelhouder
in gebreke een termijn te betalen dan heeft de Water
Users' Association het recht om zijn land publiek te verkoopen en treedt de kooper in het recht van den vorigen
bezitter m. a. w. hij koopt tevens de aandeelen en al
de termijnen, die daarop reeds afbetaald mochten zijn.
Van de aandeelhouders kunnen bijdragen geheven
worden voor het beheer, onderhoud, herstelling, enz.
van de irrigatiewerken en hun land is onderpand voor
de richtige betaling van die verplichte bijdragen.
De Water Users' Association helpt gewoonlijk het
Gouvernement bij de uitvoering van zijn plannen bijv:
bij het verkrijgen van de noodige gronden door minnelijke schikking of gerechtelijke onteigening; de
aandeelhouders zijn wat hun gronden betreft verplicht om aan de Unie het recht van overgang ten
behoeve van kanalen, tunnels, telefoon-en transmissieleidingen toetestaan.
Verder bevatten de reglementen de bepaling, dat
uitgaven, voor de verbetering van werken, die alleen een deel van de aandeelhouders ten goede
komen, ook alleen over die aandeelhouders omgeslagen zullen worden, maar dit mag alleen gebeuren
met toestemming van de houders van minstens 2 / 3 der
aandeelen, die bij een dergelijke uitgave belang hebben.
2
Ook is bepaald, dat indien de houders van /s der
aandeelen behoorende tot het gebied van een secundaire leiding dit verlangen, tot de oprichting van een
z.g. canal division of „onderwaterschap" wordt overgegaan. Het beheer van een canal division wordt gevoerd door een bestuur van drie „water-commissioners,"
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die dus de locale aangelegenheden regelen en het
recht hebben bijdragen voor werken in het secundaire
gebied te heffen, indien de eigenaren van de grootste
helft der betrokken aandeelen dit goed keuren.
Het bestuur van de Water Users'Association bestaat
uit een zeker aantal „directors" die voor één jaar
gekozen worden benevens een president en vice-president, die voor twee jaren gekozen worden in afwisselende jaren.
Het aantal „directors" hangt af van de oppervlakte
van het bevloeiingsgebied en varieert van drie tot
zeven.
Alle bestuursleden moeten eigenaar of gebruiker van
land binnen het irrigatiegebied zijn. Het bestuur benoemt een secretaris en een penningmeester en heeft
verder groote bevoegdheden, die uitvoerig omschreven
zijn. De president heeft het oppertoezicht op alle
ambtenaren en beambten van de Water Users'Association.
Zoodra er voor een voldoend aantal aandeelen is
ingeschreven kan de Water Users'Association met den
Minister van Binnenlandsche Zaken een contract aangaan, waarbij de wederzijdsche verplichtingen in hoofdzaak zijn: dat het Gouvernement zich verbindt het
irrigatiewerk uit te voeren en dat de Water Users'Association de terugbetaling van de kosten van het werk
waarborgt.
Het Gouvernement verbindt zich ook om alleen aan
hen, die lid van de Water Users'Association zijn of
worden, recht op het gebruik van bevloeiingswater te
geven en dat in geen geval tot uitbreiding van het
bevloeiingsgebied zal worden overgegaan, tenzij uit
een deskundig onderzoek blijkt, dat uitbreiding zonder
benadeeling van de bestaande belangen mogelijk is.
Het sluiten van dit contract kan feitelijk als de
voltooiing van de organisatie der Water Users'Association beschouwd worden. Van af dat oogenblik
kunnen Gouvernement en Water Users'Association eendrachtig samenwerken om het doel, dat de Reclamation Act beoogt, te bereiken.
§

5.

De praktijk van de wet.

Hoewel de wet thans reeds eenige jaren in werking
is en een geheel nieuwe materie regelt, hebben er
zich nog geen feiten voorgedaan, die op bepaalde
leemten of gebreken in de beginselen der wet wijzen
en zijn alleen kleine aanvullingen of wijzigingen aangebracht, die op den geest van de wet geen invloed
hebben gehad.
Wel was het voortvarende Amerikaansche volk den
eersten tijd niet erg tevreden met den voortgang
van zaken. Zij, die niet bekend zijn met hetgeen
aan een deugdelijk irrigatieontwerp vast zit, vonden,
afgaande op de gedurende de eerste paar jaren verwerkte bedragen dat er lang niet genoeg gedaan werd,

in vergelijking van de plotseling sterk gestegen inkomsten uit den verkoop van publiek domein.
Deze bedroegen in de 9 jaren van 1892 tot 1900
in de Staten en Territoren, waarop de wet betrekking
heeft, na aftrek van 5 °/„ die aan die Staten voor
onderwijs doeleinden is toegestaan en 10°/0 voor
emolumenten aan griffiers en ontvangers;
vooral

in 1892: 3.2 millioen dollar
1893: 3.1
1894: 1.8
1895: 1.2
1896: 1.2
1897: 1.1
1898: 1.5
1899: 1.9
1900: 2.8
Volgens de wet zijn te beginnen met het fiscale
jaar 1901 (loopende van 1 Juli 1900 tot 30 Juni 1901)
de opbrengsten beschikbaar gesteld voor het Reclamation fonds. Daar de wet dus in dit opzicht van
terugwerkende kracht was, waren ten tijde van de
uitvaardiging der Wet reeds de opbrengsten van 2
volle jaren beschikbaar. De inkomsten van het Reclatnation-fonds hebben bedragen:
3.1 millioen dollar
in 1901
1902: 4.6
1903: 8.7
1904: 6.8
1905: 4.8
„

„

„

„

„

„

„

„

:

„

„

„

„

„

1906: 5.2

Totaal

33.2 millioen dollar.

1903 d.w.z. het eerste jaar nadat de wet tot
stand gekomen was, bereikten de opbrengsten hun
maximum.
Daar men de ontvangsten in de jaren 1907 en 1908
te zamcn op 8.4 millioen .dollar raamt, zou dus op
1 Juli 1908 een totaal bedrag van 41,6 millioen dollar,
dus ruim 100 millioen gulden, in het Reclamationfonds
gestort zijn.
Aangezien de uitgestrektheid van het publieke domein
steeds kleiner wordt en de gronden, die voor ontginning de meeste waarde hebben, het eerst in gebruik
genomen zijn of worden, zullen de uit den verkoop
voortvloeiende opbrengsten in de toekomst kleiner
worden. Maar aan den anderen kant zullen de afbetalingen op de uit het Reclamation fonds voorgeschoten
kosten der werken met de achtereenvolgende voltooiing
der onderhanden zijnde werken jaar op jaar vermeerderen, terwijl verder bij toenemende ontwikkeling van
het Westen de verkoop van land voor andere dan
agrarische doeleinden zal toenemen en daaruit niet
onaanzienlijke baten verwacht worden.
Bovendien kunuen van de reservoirs, welke voor
de bevloeiing van het Westen in de toekomst nog
meer dan thans reeds het geval is van overwegend
In
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belang zullen zijn, inkomsten worden verwacht door
het daarin opgezamelde arbeidsvermogen te benutten
niet alleen ten behoeve van de irrigatie zelf, bijv:
voor. oppomping van water, maar ook voor beweegkracht in het algemeen en voor verlichting. Daarom
is dan ook bij de wet van 11 April 1906 aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken de bevoegdheid
gegeven om het beschikbare surplus aan kracht te
verhuren aan anderen, waarbij aan gemeentelijke doeleinden de voorkeur zal worden gegeven.
Maar zelfs al zouden alle andere bronnen van inkomsten opdrogen, dan nog zouden de jaarlijksche
afbetalingen voor de voltooide werken voldoende
zijn om met den aanleg van irrigatiewerken krachtig
door te gaan.
De verwerkte bedragen waren de beide eerste jaren
gering, maar vermeerderden al spoedig al naar mate
meerdere ontwerpen voor uitvoering gereed kwamen.
Zij beliepen in de fiskale jaren:
1903:
0.3 millioen dollar.
1904:

1.5

1905:
1906:

3.7
7.4

Samen

12.9

„

„

Tot en met 1906 was reeds de uitvoering van
verschillende ontwerpen tot een totaal bedrag van
39 millioen dollar of ongeveer 100 millioen gulden

toegestaan.
Terwijl dus in de 4 eerste jaren (aan het eind
waarvan, zooals we boven zagen, ruim 33 millioen
dollar aan het Reclamation-fonds was afgedragen)
een bedrag van niet meer dan 13 millioen dollar
verwerkt was, rekende men in de jaren 1907 en 1908
te zamen ruim 27 millioen te zullen verwerken, zoodat
op 1 Juli 1908 het totaal verwerkte bedrag ongeveer
40 millioen dollar zou bedragen, hetgeen iets beneden
het op dien datum totale bedrag der stortingen in het
Reclamation fonds zou zijn.

Onmiddellijk nadat de President zijn goedkeuring
aan de wet gehecht had, werd door de Geological
Survey, welke dienst aanvankelijk met de uitvoering
der wet belast was, een werkplan ingediend, dat o.a.
de oprichting van den Reclamation-Service in zich
hield. Over laatstgenoemden dienst zullen we in
een volgend hoofdstuk een en ander meedcelen.
Aangezien vóór met opnemingen wordt begonnen,
de vermoedelijk bevloeibare gronden van de gewone

ingebruikneming moeten worden uitgesloten, werd de
uitgestrektheid daarom met het toenemen van het aantal opnemingen steeds grooter, zoodat in
Juni 1905
reeds 40 millioen acres op deze wijze gereserveerd
waren. Dit stelt de bruto oppervlakte voor en van
deze uitgestrektheid zal slechts een gedeelte in de
toekomst bevloeibaar blijken te zijn. Maar men heeft
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de grenzen voorzichtigheidshalve wat ruim aangenomen, vooral ten opzichte van bevloeiing uit aan te
leggen reservoirs, omdat in de laatste jaren de aanleg
van reservoirs voor krachtsontwikkeling zeer is toegenomen.
Niet alleen voor speculatieve doeleinden maar ook
om te beletten dat concurrenten zich eveneens van
deze goedkoope beweegkracht zouden bedienen, werd
in de laatste jaren een bepaalde jacht geopend om
terreinen in bezit te krijgen geschikt voor den aanleg
van reservoirs.
Daar den aanvrager niet de verplichting opgelegd
kan worden dit terrein werkelijk te benutten, is het
mogelijk zich in een bepaalden Staat een monopolie
van natuurlijk arbeidsvermogen te verschaffen.
Zooveel mogelijk is men in alle Staten tegelijk, zoowel met opnamen als met uitvoering begonnen, zoodat einde 1907 een 25 tal ontwerpen, verspreid over
het geheele Westen, in uitvoering waren, terwijl een
even groot aantal onder handen zou worden genomen.
De door eerstbedoelde werken bevloeibare oppervlakte bedraagt ongeveer 1.250.000 acres en de kosten
er van beloopen ongeveer 40 millioen dollar.
Einde 1907 waren in beginsel plannen goedgekeurd
voor de bevloeiing van ruim 3.000.000 acres, waarvan
de uitvoering volgens definitieve en voorloopige ramingen zal kosten bijna 100 millioen dollar.
We zien daaruit, dat de kosten dezer bevloeiingswerken gemiddeld per acre zullen bedragen
30
dollar of ƒ 75.
dus per bouw ongeveer ƒ 131.
Rekent men, dat irrigatiewerken op Java, die aan de
eischen van goede bevloeiing voldoen, per bouw
ongeveer ƒ 100. kosten, dan kunnen, in aanmerking
nemende de veel hoogere arbeidsloonen, de aanlegkosten dier werken in Amerika niet hoog genoemd
±

—

—.

—

worden.
De jaarlijksche netto opbrengst van reeds bevloeid
land bedraagt in de Unie thans ongeveer 15 dollar
per acre dus voor het geheele gebied, waarvan de
plannen einde 1907 in beginsel waren goedgekeurd,
ruim 45 millioen dollar. Derhalve zouden in ongeveer
2 jaren de kosten van die werken geheel uit de nettoopbrengst van het land terugbetaald kunnen worden.
En dan is een raming van 15 dollar voor de nettoopbrengst per acre in de Gouvernements-irrigatiegebieden bijzonder —wat de Amerikanen—„conservative"
d.w.z. laag, aangezien in een groot deel daarvan zeer
waardevolle producten als vruchten, groenten en suikerbieten geteeld kunnen worden.
De gemiddelde waarde van bevloeid land in het
geheele Westen wordt thans aangenomen op 47 dollar
per acre. De gronden, die volgens bedoelde plannen
door de Gouvernementswerken bevloeid zullen worden
hebben in de naaste toekomst zeker een veel hoogere
waarde, terwijl hun tegenwoordige waarde zóó gering
is, dat men veilig kan aannemen, dat de waardever-
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meerdering ongeveer 50 dollar per acre zal zijn, zoodat de totale waardevermeerdering minstens 150 millioen dollar zal beloopen.
Wanneer men dan in aanmerking neemt, dat met
de voltooiing dezer plannen, waardoor ongeveer 3
millioen acres bevloeid zullen worden, nog maar den
eersten stap gedaan is om de 60 a 100 millioen acres
bevloeibare droge gronden, behoorende zoowel tot
het publieke domein, als aan particuliere eigenaren,
geheel te irrigeeren, dan laat zich begrijpen de ongekende populariteit waarin de Reclamation Act zich
vooral in het Westen verheugt en de opgewektheid,
waarmede het personeel van den Reclamation-Service
zijn dikwijls zoo moeilijke taak vervult, een taak die
tot einddoel heeft een half werelddeel voor de werkende menschheid te veroveren.
En het heeft dan ook geen geringe verbazing gewekt,
dat onder de leden van het hoogste rechtscollege in
de Unie het „Supreme Court" (Hoogen Raad) hetwelk,
zooals bekend, het recht heeft alle wetten te toetsen aan
de Constitutie, geen overeenstemming schijnt te bestaan
omtrent de grondwettigheid van de Reclamation-Act.
Bij de berechting van een geschil tusschen de Staten
Kansas en Colorado over rechten op water uit de
Arkansasrivier, die door beide Staten stroomt en waarvan het water door elk der Staten in zijn geheel werd
opgeëischt, (in welk geschil de Unie zich mengde om
ook haar recht op water te doen gelden) is door een
der scherpzinnigste leden van het Supreme Court,
Justice Brewer, een opinie over de Reclamation Act
uitgesproken, waarin tegenstanders van die wet een
bewijs van hare niet grondwettigheid meenen te zien.
De kwestie gaat voornamelijk hierover: is de Unie
bevoegd om de ontginning van het publieke domein
binnen de verschillende Staten op zich te nemen?
Toen de Constitutie gemaakt werd, was het gebied
van de Unie beperkt tot het gedeelte beoosten de
Mississippi, dat geheel tot de natte streken behoort en
was het dus niet noodig bepalingen ten aanzien van
droge streken daarin op te nemen. De tegenstanders
der Wet zijn nu van meening, dat zelfs indien het
twijfelachtig is of het Gouvernement het recht heeft de
ontginning van het publieke domein ter hand te nemen,
liet in geen geval opgaat dat het zich inlaat met de

ontginning van particulier eigendom, zooals de Reclamation Act feitelijk mogelijk maakt.
Op grond van dit laatste is o.a. een proces aanhangig
tusschen het Gouvernement en een irrigatiemaatschappij
in Arizona, die van een nabijliggend Gouvernements
werk concurrentie ducht.
Daar de leidingen van beide irrigatiestelsels elkander
moeten kruisen, heeft de maatschappij van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het recht van het Gouvernement, zich met irrigatie zaken intelaten, te betwisten.
Het zou te ver voeren op deze zuiver juridische,
maar zeker niet onbelangrijke, kwesties verder in te gaan.

§

6 De toekomst.

Een vraag, die men zich zelf en anderen bij een
bezoek aan de verschillende in uitvoering zijnde werken
meer en meer stelt is:
Waar moeten alle kolonisten van daan komen om
de groote uitgestrektheden binnenkort bevloeibare gronden in ontginning te brengen?
De meeste ingenieurs van den Reclamation Service
verkeeren daaromtrent in geen twijfel en wanneer men
nagaat in welk een betrekkelijk korten tijd het reusachtige Mississippibekken in cultuur is gebracht, dan is
het te begrijpen dat irrigatie-enthousiasten van meening
zijn, dat men zich over de toekomst niet bezorgd
behoeft te maken.
Dat bedoelde vraag evenwel niet geheel ongegrond
is, bleek schrijver dezes bij een onderhoud met Prof.
Fortier, toenmaals nog verbonden aan de Universiteit
te Berkeley (Californië) en na het aftreden van ProfElwood Mead, benoemd tot Chef van het Bureau:
,lrrigation and drainage envestigations" bij het Departement van Landbouw te Washington.
Op het Nationale Irrigatie Congres in September
1907 in Sacramento, de hoofdstad van Californië, gehouden, werd door Prof. Fortier een rede uitgesproken
getiteld:,, The greatest need of arid America," waarin
door dezen bij uitstek deskundige op volledige wijze
werd weergegeven, wat iemand in de gedachten moet
komen, die de ontwikkeling van het irrigatiewezen
in Amerika van nabij gadeslaat.
Een kort overzicht van deze belangwekkende rede
komt, ook omdat het daarin behandelde onderwerp niet
alleen op de Gouvernementswerken maar op het geheele
bevloeibare deel van Amerika betrekking heeft, niet
misplaatst voor; enkele opmerkingen zijn er plaatselijk
(

aan toegevoegd:
De meening wat onder de grootste behoefte van het
Westen van Amerika, verstaan moet worden, zal, zegt
Prof. Fortier, ongetwijfeld verschillend beantwoord
worden omdat die behoefte in een nieuw en schaars
bevolkt gebied tot een oppervlakte van twee vijfde van
de geheele Unie, talrijk en niet spoedig te voldoen zijn.
Betere en goedkoopere vervoermiddelen, het oprichten
van fabrieken, krachtige ontwikkeling van de reeds
zoo belangrijke en nog zoo veel belovende mijnindustrie,
mogen vooral in het oog van hen, die bij die bedrijven
betrokken zijn, de voornaamste plaats onder die behoeften innemen maar een onpartijding man zal
moeilijk van andere meening kunnen zijn dan dat
de volledigste ontwikkeling van het Westen alleen
verkregen kan worden door vestiging van bloeiende
landbouwkolonies en dat dus de grootste behoefte is:
het verkrijgen van een voldoend aantal geschikte kolonisten, die genoegzaam gesteund moeten worden om
de moeilijkheden verbonden aan de uitoefening van
een nieuw bedrijf te boven te komen.
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Volgens Prof. Fortier is liet irrigatieprobleem thans
in een stadium gekomen dat in de eerste plaats voor
een groot aantal arbeidzame kolonisten gezorgd moet
worden, omdat de ontwikkeling van het irrigatiewezen
te snel is gegaan in vergelijking met de kolonisatie.
Uit inlichtingen verstrekt door Staatsingenieurs,
irrigatie-maatschappijen, landcommissarissen en anderen
blijkt, dat ten gevolge van de voltooiing van onder
handen zijnde of uit te voeren werken in 1908 volgens
raming in de 9 Staten, voor welke gegevens werden
verstrekt, beschikbaar zullen komen voor ontginning:
onder de Reclamation Act
1.100.000 acres
975.000
Carey Act:
district organisaties: ')
400.000
particuliere ondernemingen 1.300.000
„

„

„

„

„

„

„

Totaal

3.775.000 acres

Daar onder deze 9 Staten o.a. niet begrepen zijn
Staten als Colorado en Muntana, waarbinnen de bevloeide oppervlakte zich sterk uitbreidt, zal het geen overdrijving zijn aan te nemen, dat in 1908 rond 5 Millioen
acres voor Kolonisatie open komen.
Neemt men nu aan, dat per gezin gemiddeld benoodigd is 50 acres (een getal dat ongeveer overeenkomt met dat hetwelk uit de Gouvernements-ontwerpen
is af te leiden) dan moeten dus in 1908 100.000
gezinnen of globaal een half millioen menschen zich
in het Westen komen vestigen in het landbouwbedrijf,
buiten het groote aantal anderen, dat voor de vervulling van allerlei andere beroepen en ambachten
noodig is, welk aantal door Prof. Fortikr ook op
globaal een half millioen menschen wordt aangenomen.
Prof. Fortihr wijst er op, dat het niet zoo moeilijk
zou zijn om een voldoend aantal kolonisten te verkrijgen, indien een ieder daarvoor in aanmerking kon
komen.
Maar de indolente en onbeholpen massa's die de
groote steden van het Oosten bevolken, zullen niet
alleen ongenegen, maar ook totaal ongeschikt zijn, om
als landbouwers op te treden.
Terecht bestrijdt Prof. Fortier hierbij een meening,
die in

Amerika meer dan eens gehoord en gelezen

werd, nl. dat bevloeiing van de droge gronden in het
Westen een veiligheidsklep zou zijn tegen de toenemende overbevolking van de groote steden in het
Oosten. Die overbevolking bestaat voor een niet gering deel uit paupers en voor deze is in het Westen
geen plaats, vooreerst omdat zij de noodige geldmiddelen missen om de eerste jaren door te komen, in
de tweede plaats omdat hun de energie ontbreekt hun
geheele levenswijze naar de veranderde omstandigheden in te richten en in de derde plaats omdat zij
niet de minste kennis van het landbouwvak hebben
of kunnen krijgen.
Wat men onder district-organisaties heeft te verstaan zal
')
in een ander hoofdstuk medegedeeld worden.

Het
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wellicht minder moeilijk vallen om de
streken
met Aziaten te bevolken, maar dit
bevloeide
middel kan niet aangewend worden.
Prof. Fortier loopt hier vlug heen over een punt,
waarover men het in West-Amerika vrij algemeen eens
is en dat voortvloeit uit den rassenhaat, die in het
Westen en vooral in de Staten aan den Stillen Oceaan
voorkomt. Hoewel het alleszins verklaarbaar is, dat
de vakvereenigingen zich met hand en tand tegen den
invoer van loonbedervende Chineesche en Japansche
werkkrachten verzetten, viel het schrijver dezes toch
herhaaldelijk op in gesprekken met mannen, die persoonlijk geen nadeel van Aziatische kolonisten zouden
ondervinden en integendeel direct of indirect belang
hebben bij goedkoope werkkrachten, hoe 'n geweldige
haat er in het algemeen tegen deze „undesirables"
bestaat, een haat, die zoo mogelijk nog grooter is dan
de verachting waaraan de Negers van de zijde hunner
blanke medeburgers blootstaan.
Prof. Fortier wijst er op, dat voor de kolonisatie
van bevloeide gronden de beste klasse van burgers
noodig is en dat daarbij in de eerste plaats gelet moet
worden op de zonen en dochteren van de pioniers van
het Mississippibekken, die van het verbouwen van
tarwe en maïs genoeg hebben, om de veel meer loonende en aangename cultuur der bevloeide gronden
ter hand te nemen. Verder zullen die gronden openstaan voor de zuivelindustrie der Scandinaviërs, voor
de teelt van suikerbieten aan de Duitschers en voor
den aanleg van wijngaarden door Italianen.
Hoewel Prof. Fortier onze landgenooten vergeet, is
het toch onbetwistbaar, dat er ook voor Hollanders
een prachtig bestaan in het Westen van Amerika te
vinden is.
zou

Geheel onbemiddelden moet het sterk afgeraden
worden hun geluk op bevloeiden grond te gaan beproeven, maar voor jonge energieke zoons van landbouwers en vooral van tuinders, die geleerd hebben
zelf te werken en wier ouders of familieleden hun
het noodige geld kunnen verschaffen om den eersten
moeilijken tijd door te komen, is daar ginds een ruim
en vooral onafhankelijk, bestaan te vinden.
De volkeren van Noord en Midden Europa worden
als de meest gewenschte kolonisten beschouwd en
onder deze wordt gewoonlijk weer de voorkeur gegeven
aan de „Swedes" onder welken naam men ook Noren
en Denen verstaat. Het is te betreuren dat de eerste
kolonisatie ondernemingen van Hollanders nabij Fresno
en Mereed in Californië indertijd zoo jammerlijk
mislukt zijn, want de afloop daarvan heeft in ons land
ongetwijfeld het vertrouwen geschokt, zoodat men thans
de beste bevloeide streken in beslag ziet nemen door
vreemde kolonisten, waar flinke Hollanders minstens
evenveel kans op succes zouden hebben. Indien de
Nederlandsche Natie eens wat minder de oogen op
Wallstreet en wat meer op het Westen van Amerika
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gericht hield, zou dat heel wat eervoller voor onzen
naam en op den duur voordeeliger voor ons geheele
volk zijn.
Prof. Fortier stelt de vraag, wat er zal gebeuren
indien men er niet in slaagt een voldoend aantal
geschikte kolonisten te krijgen. Hij vergelijkt daarbij
de groote irrigatiewerken met een modern Amerikaansch
hotel, prachtig ingericht, maar met weinig gasten.
Evenals bij zulk een hotel, zullen voor irrigatiewerken
de kosten van onderhoud en beheer niet veel verschillen
ingeval van een klein aantal wijd verspreid wonende
kolonisten of van volledige kolonisatie. De ondervinding heeft bewezen, dat op het toestroomen van
kolonisten lang vooruit niet te rekenen valt, want dit
hangt van velerlei onvoorziene omstandigheden zoowel
in het binnen- als in het buitenland af.
Tijdens het verblijf van schrijver dezes in Zuid
Californië in begin November 1907, dus na afloop
van den oogst in het Oosten, was de toevloed van
kolonisten zóó groot, dat de spoorwegmaatschappijen
onmachtig waren hen allen te vervoeren.
Jaren van belangrijke vestiging worden gevolgd door
perioden van geringe bevolkingstoename en de groote,
verliezen, die in vroegere jaren door het particuliere
kapitaal, in irrigatiewerken gestoken, geleden zijn,
moeten dan ook in niet geringe mate aan deze wisselvalligheid toegeschreven worden.
Met nadruk wijst Prof. Fortier er op, dat de zelfde
oorzaken, die vroeger zoo menige irrigatie onderneming
hebben doen mislukken, thans werkzaam zijn. In hun
geestdrift meenen velen, dat nu in de laatste 5 jaar een
bedrag van tientallen millioenen dollars aan irrigatiewerken is uitgegeven, het irrigatievraagstuk zoo niet
is opgelost dan toch de weg is aangewezen waarop
moet voortgaan, daarbij vergetende dat er zonder voldoende kolonisten geen sprake van succes kan zijn.
De landbouwer heeft buiten de kosten van aankoop
van grond en waterrechten een uitgave van gemiddeld
20 dollar per acre te doen, alvorens hij zijn eersten
oogst kan binnenhalen, hetgeen dus voor de 5 millioen
acres in 1908 onder bevloeiing te brengen een kapitaal
van 100 millioen dollar beteekent. Hij moet de grootste
uitgaven doen in een tijd, dat hij zonder verdiensten
is en indien hij vruchtboomen plant moet hij minstens
3 jaren wachten alvorens hij eenige inkomsten daarvan
kan trekken.
Prof. Fortier wil dan ook, dat de kolonist het eerste
en tweede jaar vrijgesteld zal zijn zoowel van betalingen
voor waterrechten als van die voor grond. Bij de
Gouvernements werken zou dus de maximum termijn
binnen welken de kosten van het werk terugbetaald
moeten zijn, van 10 op 12 jaren gebracht moeten
worden, terwijl het ook aanbeveling verdient die
afbetalingen progressief te doen zijn, omdat grootere
afbetalingen in de latere jaren gemakkelijker zullen
vallen. Verder zou de vrijstelling van staatsbelasting

op nieuw ontgonnen gronden van langeren duur moeten
zijn dan thans gewoonlijk het geval is.
Door de oprichting van fabrieken voor de bereiding
van zuivelproducten, het inmaken van vruchten enz,
alles op coöperatieven grondslag, zouden direct goede
afnemers voor de producten van het land-en tuinbouwbedrijf gevonden worden.
Ten slotte vestigt Prof. Fortier de aandacht op de

noodzakelijkheid den kolonist eenige begrippen omtrent
watergebruik en landbouw in bevloeide streken bij te
brengen.
Immers hij staat voor vele moeilijke en voor hem
meerendeels nieuwe werkzaamheden als: het gereedmaken van den grond voor bevloeiing, het aanleggen
van kleine leidingen, de keuze van zaad, het planten
van boomen, de meestgeschikte grondbewerking, bevloeiing enz.
In, Californië hebben de laatste 4 jaren de Staat en
het Federale Gouvernement samen de kosten gedragen
van onderzoekingen op het gebied van irrigatie. De
leiding van dat onderzoek is in handen van het reeds
genoemde Bureau „Irrigation and drainage investigations"
van het Departement van Landbouw. Deze onderzoekingen omvatten het beheer en het onderhoud van
kanalen, billijke verdeeling van het water onder de
gebruikers, den aanleg van tertiare leidingen, het gereed
maken van den grond voor bevloeiing, het voorkomen
of verminderen van waterverliezen, de kosten van
oppomping van irrigatiewater, de afwatering van bevloeide gronden, de uitwerking van water op het
geteelde product enz. De meeste van dergelijke onderzoekingen moeten over jaren loopen om een betrouwbaar resultaat op te leveren, maar dat de moeite
daaraan besteed niet vergeefs zal zijn in een land
waar tot nu toe alles aan de kolonisten zelf werd
overgelaten, is duidelijk.
Prof. Fortier acht het dan ook van het grootste belang,
dat de nieuwe kolonisten bij de ontginning en bevloeiing
van hun gronden geholpen worden door praktische
deskundigen op dat gebied en meent dat daarvoor in
het gegeven geval een personeel van ongeveer duizend
man noodig is. Zij zouden met de details van het
bedrijf goed bekend moeten zijn en tevens eenige
technische kennis moeten hebben.
De uitgaven voor traktementen enz. van zulk personeel
zou gezamenlijk gedragen moeten worden door de
irrigatiemaatschappijen, de irrigatiedistricten, de Staten
en het Gouvernement. In Idaho is men bij de ontginning van gronden onder de Carey Act alreeds dien
weg ingeslagen.
Hetgeen in de rede van Prof. Fortier voorkomt
omtrent de hulp aan den kolonist van overheidswege
te verleenen bij het bevloeien van zijn grond, doet
herinneren aan de beschouwingen eenigen tijd geleden door den oud Hoofdingenieur van den Nederlandsch-Indischen Waterstaat J. Nuhout van der Veen
•
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gepublicerd in „Onze Eeuw" onder den titel van
„Irrigatie en landbouw op Java."
Sommige deskundigen achten de bindende bepalingen
van de Reclamation-Act een beletsel, althans voor de
op hunne vrijheid zoo zeer gestelde Amerikaansche
kolonisten, om de kolonisatie in de Gouvernementsgebieden gewild te maken en wijzen er op, dat de
watergebruikers in streken, die door particuliere werken of door werken aangelegd onder de Carey-Act
bevloeid worden, meer vrijheid genieten. Vooral hebben
zij bezwaar tegen de bepaling van artikel 5 van de
Reclamation Act waardoor het voorkomt, dat de kolonist
het door hem in cultuur gebrachte land niet zijn
eigendom kan noemen alvorens 10 jaren- verstreken
zijn. Ook bij de particuliere maatschappijen wordt,
alhoewel directe betaling van land en water mogelijk
blijft, de koopsom gewoonlijk in termijnen (echter met
berekening van. een flinke rente) afbetaald, maar de
kolonist wordt in elk geval direct eigenaar van den
grond en kan bij het verlaten van zijn grond vóór
alles is afbetaald, het perceel aan anderen in eigendom
overdragen zoodat hij niet alles behoeft te verliezen,
wat hij reeds betaald heeft.
Het streven om speculatie tegen te gaan heeft ongetwijfeld in dit opzicht de Reclamation Act voor
eerlijke kolonisten wel wat te bindend gemaakt.
Enkelen hebben ook bezwaar tegen de hooge aanlegkosten van de Gouvernementswerken.
Veelal zijn de kosten van particuliere werken lager
omdat daarbij alles minder volledig ontworpen is en
meer van tijdelijk materiaal gebruik is gemaakt, terwijl
de arbeidsloonen lager kunnen zijn, daar de uitvoering
dezer werken niet aan de bepalingen, genoemd aan het
slot van artikel 4 der Reclamation Act onderworpen is.
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Hoewel niet ontkend kan worden, dat er particuliere
werken zijn, die aan hooge eisenen voldoen, zal
kolonisatie op Gouvernements gronden vooral den
minder ervaren kolonist, die van wettelijke kwesties
minder goed op de hoogte is, behoeden voor allerlei
kwade praktijken, waaraan hij van den kant der particuliere maatschappijen kan blootstaan.
Gebreken in den aanleg der werken komen veelal
eerst uit, nadat de werken geruimen tijd in exploitatie
zijn en vorderen dan zulke hooge uitgaven dat verbetering dikwijls onmogelijk is.
Hoewel schrijver dezes toevallig alleen in aanraking
kwam met gunstig bekend staande particuliere werken,
bleek toch, dat ook bij deze in de eerste plaats er
naar gestreefd was om de kosten van aanleg zoo
gering mogelijk te maken.
Bovendien mag niet vergeten worden, dat ook al
zijn de kosten der particuliere werken dikwijls lager,
de rente van de nog niet betaalde termijnen zóó hoog
wordt, dat bij slot van rekening het Gouvernements
werk voor den kolonist goedkooper is. De omstandigheid, dat de aanlegkosten voor het werk renteloos
worden voorgeschoten uit het Reclamation fonds, geeft
aan de Gouvernements werken een grooten voorsprong
op de particuliere werken.
Ook al mag het dus in de toekomst blijken, dat
zich met den aanleg van Gouvernementswerken
wat moet matigen, dan nog zal een der groote verdiensten van de Reclamation-Act zijn, dat zij het
vertrouwen in irrigatie weer heeft doen herleven,
hetgeen o. a. blijkt uit den grooten omvang, dien de
door Staten en particulieren aangelegde werken in de
laatste jaren hebben verkregen.
men

HOOFDSTUK IV

HET BEVLOEIINGSWEZEN IN DE VERSCHILLENDE STATEN

A. Californië
§

1 Algemeene beschrijving

Zooals reeds in de „Inleiding" gezegd werd, zal de
beschrijving van het irrigatiewezen in Californië eenigszins minder beknopt zijn dan die van de andere Staten,
omdat Californië uit een oogpunt van bevloeiing de
meest belangrijke Staat van het Westen is en dit
vooreerst wel zal blijven, aangezien de uitgestrektheid
bevloeibare gronden (volgens § 5 Hoofdstuk I geraamd
op globaal 17 millioen acres) die van andere Staten
ver achter zich laat, terwijl ook in geen enkelen Staat
de verscheidenheid en de waarde der middels irrigatie
te telen producten zóó groot is.
Californië is na Texas de grootste Staat van de
Unie; de oppervlakte ervan bedraagt 155.980 vierkante
mijlen dus ongeveer 420.000 KM 2 of ruim drie vierde
van de oppervlakte van Duitschland (540,500 KM 2 )
Maar terwijl de bevolking van Duitschland thans reeds
meer dan 60 millioen bedraagt, had Californië bij de
laatste volkstelling (in 1900) slechts 1.5 millioen inwoners welke thans tot ongeveer 2 millioen zullen
zijn aangegroeid.
Dat de toekomst van Californië, bijgenaamd de
„Golden State" zoo veel belovend is, heeft het voornamelijk te danken aan zijn gunstig klimaat, de
vruchtbaarheid van den bodem en de mogelijkheid
om op groote schaal te bevloeien. Hoewel de industrie
niet onbeteekenend is, zal zij wel nimmer die hoogte
bereiken, welke zij in de Staten van het Oosten heeft,
voornamelijk omdat Californië arm aan steenkool is.
Wel heeft men in de laatste jaren in het zuidelijk
deel van de San Joaquin ') vallei nabij Bakersfield uitgestrekte olievelden ontdekt, die zich in westelijke
richting voortzetten tot aan de kust van den Stillen
Oceaan (waar men in de zee de boortorens ziet staan)
terwijl ook in de omstreken van Los-Angeles veel
olie wordt gevonden. De ruwe olie of de afvalproducten worden als brandstof o.a. voor de locomotieven
gebruikt, maar toch schijnt dit niet voordeelig genoeg
te zijn. Althans gedurende mijn verblijf in Californië
werd van groote plannen gehoord, die de Southern
Pacific spoorwegmaatschappij heeft om voor haar
)

Spreek uit: Sen Woakien.

bedrijf van de „witte steenkool" gebruik te gaan maken.
Daartoe zullen in of nabij de Sierra Nevada groote
reservoirs gebouwd worden, die de beweegkracht moeten opleveren voor het electrische bedrijf op het geheele
spoorwegnet in Californië.
De goudmijnen, waaraan Californië zijn opkomst
als Staat te danken heeft, hebben bijlange na niet
meer de beteekenis van vroeger. In de laatste jaren
bedraagt de waarde van het gewonnen goud slechts
ongeveer 20 millioen dollar, terwijl aan wijn 20 millioen, aan landbouwproducten 60 millioen en aan
vruchten en tuinbouwproducten 90- millioen dollars
jaarlijks wordt uitgevoerd.
Een groot deel van de producten, die de bodem
oplevert, is te danken aan bevloeiing.
Men kan Californië gevoegelijk in twee deelen
verdeden n.l. een noordelijk deel, in hoofdzaak omvattende de valleien van de Sacramento en San Joaquin
rivieren en een kleiner zuidelijk deel, dat van het
noordelijk deel gescheiden wordt door een ombuiging
van de Sierra Nevada; de Tehachapipas stelt de
verbinding tusschen beide deelen daar (zie de reliefkaart van Californië fig. 9).
Het zuidelijke deel draagt een subtropisch karakter
en de tegenstelling met het noordelijk deel is in vele
opzichten zóó groot, dat er reeds sprake van is geweest
om er een afzonderlijken staat van te maken.
Blijkens fig: 10, waarin de bevloeide gronden, Zwart
zijn aangegeven, liggen deze over een groot deel van
den Staat verspreid.
De producten, die men op die bevloeide gronden
telen kan, zijn zooals reeds gezegd werd van de grootste
verscheidenheid.
Bij voorkeur verbouwt men natuurlijk waardevolle
producten en dat zijn in de eerste plaats vruchten.
Onder deze moeten voornamelijk genoemd worden
sinaasappelen, pruimen, perziken, abrikozen, vijgen
bekend is o.a. de Calimyrnavijg waarvan de naam
een samentrekking is der woorden Californië en Smyrna,
den uitvoerhaven voor de bekende Levantsche vijgen),
olijven, amandelen en noten.
Voor appelen en peren is het klimaat van Californië
niet zóó geschikt als dat van de meer noordelijke
Staten; voor deze vruchten schijnt winterkoude noodzakelijk te zijn om er den noodigen geur aan te geven.
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eerst nadat de goudkoorts wat tot bedaren was gekomen, de bevloeiing op grootere schaal ter hand genomen. De mijnwerkers, die voor het wasschen van
het goudhoudende grind en zand water noodig hadden,
tapten dit uit de rivieren middels kleine soms mijlen
lange waterleidingen af, welke later voor bevloeiing
gebruikt konden worden. Aan den tijd, dat het water
hoofdzakelijk voor mijnbouwkundige doeleinden gebruikt
werd, herinnert nog de naam van de eenheid waarin
leidingdebieten enz. niet alleen in Californië maar
ook nog in de andere Staten
dikwijls worden
Hiermede wordt
„tniner's
de
inch".
uitgedrukt, n.l.
die
bedoeld de hoeveelheid water,
per secunde stroomt
door een opening in een wand van 1 Engelschen
duim in het vierkant onder een bepaalden waterdruk.
Daar de hoeveelheid water die door zoon opening
stroomt afhankelijk is van de dikte van den wand en
verder de hoogte van den waterdruk (d.w.z. de afstand
van den waterspiegel tot aan den bovenkant van de
vierkante opening) in het eene geval op 4 in het
andere op 6 Engelsche duimen werd aangenomen,
heeft deze watennaat tot heel wat verwarring aanlei-

Voot de teelt van groenten zijn de bevloeide gronden
van Californië ook zeer geschikt. Verder wordt een
deel der wijngaarden bevloeid, waarvan de druiven
tot wijn verwerkt of tot rozijnen gedroogd worden.
In de laatste jaren leveren de omstreken van Fresno
(in het midden der San Joaquin vallei) veel rozijnen
op; vooral z.g. „moscate-grapes" zijn daarvoor geschikt.
De wijnstok is in Californië ingevoerd door missionnarissen van de Balearen.
In de eerste tijden had men mei vele moeilijkheden
�e kampen, omdat men niet wist welke soort wijnstok
voor een bepaalde grondsoort en het klimaat het meest
geschikt was, zoodat de Californische wijn op de
wereldmaikt weinig waarde had. De Duitschers brachten het eerst verbetering aan, voornamelijk in de witte
soorten. Sinds 1880 geschiedde dit ook met de roode
z.g. Fransche wijnen. Thans kweekt men allerlei
soorten druiven en door de wijnbouwers zoowel als
door den Staat worden geen kosten en moeiten gespaard
om den wijnbouw op een hoogeren trap te brengen.
De ondervinding heeft al geleerd, dat voor de productie
van z.g. „dry-wines" bevloeiing der wijngaarden niet
gewenscht is.
Na vruchten is voor bevloeide gronden een zeer
loonend gewas de reeds vroeger genoemde alfalfa, een
soort klaver, waarvan men in één jaar drie tot vijf
snitten kan krijgen, die men als groen voer of hooi
binnenhaalt. Indien de winterregens vroeg invallen
gaat de laatste snit voor de productie van hooi dikwijls
verloren. Alfalfa ') is voor alle Staten van het Westen
een voordeelig bevloeid gewas, omdat niet alleen het
vee 't gaarne eet en de melkproductie er door verhoogd
wordt, maar ook omdat het op den grond een verbeterende werking uitoefent. Door het geheele Westen
ziet men dan ook in de bevloeide streken hetfrissche
krachtige groen der alfalfavelden. Een eigenaardigheid
van het alfalfa hooi is, dat het na droging niet direct
geel wordt en dus groen op schelven gezet wordt.
Eerst na langdurige inwerking van lucht en water wordt
de buitenkant van deze schelven geel, terwijl het
inwendige groen blijft.
Zooals we reeds in Hoofdstuk I onder „Regenval"
opmerkten is de zomer d.w.z. de maanden Mei tot
en met October voor.Californië een droge tijd en valt
nagenoeg alle regen in de wintermaanden. Begrijpelijkerwijze is de neerslag in de bergen grooter dan in
de vlakte; maar ook is er een merkbare toename van
den regenval van het Zuiden naar het Noorden. Dit
heeft ten gevolge dat waar bevloeiing in het Zuiden
bepaald noodzakelijk is, zij naar het Noorden toe in
gewenschthe'id overgaat.
Hoewel de Spanjaarden de eersten waren, die in
Californië het water voor bevloeiing benutten, is toch

Een typisch Amerikaansche maat voor groote hoeveelheden water, vooral gebruikelijk om den inhoud
van bevloeiings reservoirs aan te geven is de „acrefoot" d. w. z. de hoeveelheid water benoodigd om één
acre één voet met water te bedekken. Het voordeel
van het gebruik dezer maat is in de eerste plaats dat
men met kleinere getallen te doen heeft dan indien
kubieken voeten of kubieke yards gebruikt worden
(1 kubieke yard -27 kubieke voet
0.765 M 3) of
zooals bijv: bij drinkwaterreservoirs gebruikelijk is,
4.54 Liter;
de inhoud in gallons uitdrukt (1 gallon
Maar
een
tweede
voorvoet)
kubieke
1
7,48 gallon
voor
van
van
feet"
den
bijv:
„acre
deel
het gebruik
van
een
rivier
of den inhoud
jaarlijkschen totaal afvoer
van een bevloeiings reservoir is, dat men daardoor

In sommige streken noemt men het ook wel Chilian
')
clover hoewel het met Chili niets te maken heeft.

De bij de irrigatiewerken in Britsch-Indië gebruikelijke
*)
afkorting „cusec" wordt in Amerika niet aangetroffen.

ding gegeven.
Hoewel in Californië de hoogte van den waterdruk
meestal op 6" werd aangenomen, varieert de „miner's
inch", kortweg ook dikwijls „inch" genoemd, in verschillende staten van 0.02 tot bijna 0.03 kubieken voet
per secunde en bedraagt dus gemiddeld ongeveer } jM
kubieken voet per seconde.
Evenwel is in Californië de „miners inch" bij de wet
op '/so kubieken voet per secunde bepaald. In Arizona
is daarentegen bij gerechterlijke uitspraak de „inch"
op '/« kubieken voet per secunde (k. v. p. s.) vastgesteld.
Daar de eenheid van volume in Amerika de kubieke
voet is, drukt men het debiet van leidingen hoe langer
hoe meer (en bij de ontwerpen van den Reclamation
Service steeds) in kubieke voeten per secunde of
verkort „second-feet" uit 2 ).
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gemakkelijk kan nagaan welke uitgestrektheid daarmede bevloeid kan worden, omdat de waterbehoefte
van een bevloeid gewas, dikwijls wordt aangegeven door
de hoogte van de waterschijf, die op het veld moet
aangevoerd worden gedurende het bevloeiingsseizoen.
Indien bijv: de behoefte aan water voor een zeker
gewas 2 voet per jaar is, zullen uit een reservoir van
200.000 acre-voet inhoud 100.000 acres bevloeid kunnen worden.
Daar 1 acre 43.560 vierkante voeten, is dus 1 acrevoet
43.560 kubieke voeten. Voorts zal één kubieke
voet per seconde gedurende één dag of 86400 seconden
aangevoerd, een uitgestrektheid van één acre tot een
diepte van 1.98 voet onder water zetten, waarom men
gewoonlijk in de praktijk aanneemt dat 1 k. v. p s.
gedurende één dag aequivalent is met 2 acre-voet.
De bovengenoemde wijze om de waterbehoefte van
een gewas uit te drukken door de hoogte van de
benoodigde waterschijf, is dus vooral praktisch als
men te doen heeft met bevloeiing uit reservoirs.
Een tweede manier, meer gebruikelijk bij de gewone
bevloeiing uit een rivier, is een navolging van BritschIndië, waar men spreekt van de „duty" d. w. z. het
vermogen van het water, en daarmede bedoelt de
oppervlakte gewas die bij een onafgebroken watertoevoer van één kubieken voet per secunde tot rijpheid gebracht kan worden. Zoo wordt bijv: gezegd
dat de „duty" van het water per k. v. p. s. in een of
ander gebied 60 acres alfalfa of 100 acres boomgaard
is. Dit is dus het omgekeerde van de op Java gebruikelijke manier, waarbij wordt opgegeven hoeveel liters
per secunde noodig zijn om de eenheid van oppervlak
d. i. één bouw van een of ander gewas te bevloeien.
=

=

§

2.

De Sacramento- en San
Joaquin-val leien.

Deze beide valleien liggen in elkanders verlengde en
worden westwaarts begrensd door het Kustgebergte,
oostwaarts door de Sierra Nevada. Zij zijn genoemd
naar de rivieren, die in onderling tegengestelde richting
er doorheen stroomende, zich vereenigen en ontlasten
in de Suisin Baai, een der zijarmen van de groote
San Franciscobaai, die door de beroemde Gouden
Poort met den Stillen Oceaan in verbinding staat, (zie
fig 11 waarin de rivieren van Noordelijk Californië
zijn aangegeven).
De regenval is in het Kustgebergte benoorden de

Gouden Poort vrij aanzienlijk en komen dientengevolge in dat deel van het gebergte uitgestrekte bosschen
voor; bezuiden de Gouden Poort is de regenval
geringer en zijn de bergen meerendeels kaal.
Op de hoogere en boschrijke Sierra Nevada is de
neerslag veel grooter en de beide hoofdrivieren ontvangen haar meeste water dan ook van dit gebergte.
In de valleien zelf is de regenval niet groot; hij
neemt noordwaarts toe en wel van ongeveer 10 inch

in de verschillende staten

per jaar in het zuidelijk deel van de San Joaquin
vallei tot ongeveer 20 inch in het noordelijk deel van
de Sacramento-vallei; daardoor is de behoefte aan
irrigatiewater in de San Joaquin-vallei grooter dan in
de Sacramento-vallei.
De zijrivieren die van de Sierra Nevada komen hebben
haar hoogste debiet in het voorjaar en den voorzomer
wanneer de sneeuw op de bergen smelt. De rivieren,
die van het Kustgebergte komen hebben in den winter
haar grootsten afvoer. Aan die zijde bestaat dus nog
meer behoefte aan reservoirs voor opzameling van irrigatiewater dan aan den kant van de Sierra Nevada.
In de Sacramento- en San Joaquin valleien is op
de onbevloeide gronden tarwe het voornaamste landbouwproduct, daarna gerst. Dat het verbouwen van
deze graangewassen niettegenstaande den drogen zomer
toch mogelijk is, is uitsluitend te danken aan den
buitengewoon zachten winter, waardoor het in het
najaar uitgezaaide graan reeds vroeg in het voorjaar
in de aar schiet en tegen den tijd dat de regens
ophouden geen water meer behoeft. De landbouwer
kan dus in Californië veel vroeger oogsten dan in
de graanstaten van het Oosten of ir. Europa. Maar
bovendien is hij niet zooals in laatstgenoemde streken
verplicht om het rijp geworden graan direct te oogsten,
omdat beschadiging of vernieling van het gewas tengevolge van ontijdige regens in Californië uigesloten
is. Hij laat het graan op het veld staan tot zoolang
hij de gelegenheid heeft het te oogsten. De boerderijen hebben een groote uitgestrektheid en het graan
wordt op het veld tegelijkertijd gemaaid, gedorscht
en in zakken gedaan door één machine, de z.g.
„combined harvester", getrokken door 20 a 30 paarden
of door een „traction engine" welke machine zich
met even groot gemak over vlak als over heuvelachtig
terrein voortbeweegt.
Het voortdurend verbouwen van het zelfde gewas,
voornamelijk tarwe, heeft den vruchtbaren grond der
valleien echter uitgeput en men is sinds eenige jaren
reeds verplicht het land geregeld braak te laten liggen.
De oppervlakte braak land (z. g. „summer fallow")
neemt hand over hand toe, het beschot en de kwaliteit
van het graan neemt af en de grond zal blijven achteruitgaan, zoolang men niet door bevloeiing wisselbouw mogelijk heeft gemaakt.
Op de onbevloeide gronden zijn de agrarische toestanden dan ook in de laatste jaren sterk achteruit
gegaan; het verbouwen van een zelfde gewas heeft
het groot grondbezit en het gebruik van machines in
de hand gewerkt. Californië is ook thans nog het
land der „bonanzafarms"; ') er zijn zelfs boerderijen
l ) Dit woord wordt hier gebruikt
hoewel men het in Californië
weinig hoort en min of meer als een boekenwoord, of zooals
de Amerikanen zeggen als een „magazine-word," beschouwt.
In Californië noemt men elke boerderij, groot of klein, een.

„ranch".
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16.000 H.A.) dus ongeveer van de

grootte van den geheelen Haarlemmermeerpolder.
Dit gevoegd bij het laten braak liggen van gronden
heeft het aantal bij den landbouw benoodigde werkkrachten sterk doen verminderen en in sommige
streken is het zielental in de laatste jaren achteruitgegaan.

De groote grief, die de voorstanders van irrigatie

tegen den Californischen groot grondbezitter hebben,
is dat hij niet dan schoorvoetend tot bevloeiing van
zijn gronden overgaat. De eigenaren van de groote
boerderijen wonen voor een groot deel in de steden
en verkiezen veelal het verbouwen van tarwe met een

kleine maar zekere winst per acre boven een meer
loonende, maar minder gemakkelijke bevloeiing. Irrigatie
van hun gronden brengt toch mede, dat zij hun eigendom in kleine perceelen moeten verdeden of verkoopen
aan kolonisten, die over eenig kapitaal kunnen beschikken. Waar deze nu veelal op zich laten wachten, is
het niet geheel onverklaarbaar, dat het nut van irrigatie
niet door allen ingezien wordt. Bovendien is voor
landbouwers, die aan de eenzijdige en gemakkelijke
cultuur van één gewas gewend zijn geraakt, het onder
bevloeiing brengen hunner gronden een groote overgang, waartoe zij, gegeven het conservatisme, dat in
meerdere of mindere mate bij alle landbouwers op de
wereld terug te vinden is, niet gemakkelijk kunnen
besluiten. Ook de zucht van de Amerikanen, om alles
op groote schaal te doen, maakt dat velen liever op
een groote uitgestrektheid landheer spelen dan de
zelfde verdiensten te hebben op een kleiner bevloeide
uitgestrektheid, terwijl ten slotte de vele mislukkingen
van particuliere irrigatiewerken en de groote onzekerheid op het gebied van waterwetgeving velen huiverig
maakt tot bevloeiing hunner gronden over te gaan.
Of dan ook de toorn, dien de met geestdrift voor
irrigatie bezielden in woord en geschrift over den
Californischen „drogen" landbouwer plegen uit te
storten, wel geheel verdiend is valt te betwijfelen,
vooral als men met de belanghebbenden zelf eens
gesproken heeft. Bevloeiing is nu eenmaal iets, dat
niet door overhaasting te bereiken is en de voortvarende Amerikanen vergeten dat wel eens.
De beschikbare hoeveelheid water, vooral in de
Sacramentovallei, het gunstige klimaat en de vruchtbare bodem hebben wel eens aanleiding gegeven om
deze streken het Egypte van het Westelijk halfrond
te noemen. ') Maar terwijl op de bevloeide gronden
van het Nijldal ruim 500 zielen op de vierkante mijl
een bestaan vinden, komen in de Californische valleien
slechts 20 menschen per vierkante mijl voor.
l
De bevloeide oppervlakte van Egypte, zooals bekend
)
geheel in het Nijldal gelegen, bedraagt thans ongeveer 6 millioen acres. Door aanleg van reservoirs en werken in het
boyenstroomgebied van de Mijl kan de bevloeibare oppervlakte
tot .7 millioen acres uitgebreid worden.

Het stroomgebied van de Sacramento-rivier is 26 187
vierkante mijlen (70.443 K.M 2 .) groot. De gemiddelde
jaarlijksche afvoer van de rivier bedraagt ongeveer 26
millioen acre-voet.
Voor de gronden in het stroomgebied van de Sacramento-rivier kan aangenomen worden dat een waterhoogte van gemiddeld 2 voet per jaar voldoende is
voor de bevloeiing van alle gewassen, zoodat bij een
volledige aanwending van het water der Sacramentorivier een oppervlakte van 13 millioen acres bevloeid
zou kunnen worden, hetgeen meer is dan de uitgestrektheid, die voor bevloeiing in aanmerking komt,
en waarvan ongeveer 2.7 millioen acres in de eigenlijke vallei zijn gelegen.
Een der bezwaren van den waterstaatkundigen toestand in de Sacramento-vallei zijn de jaarlijks terugkeerende overstroomingen; in Maart 1904 stonden bijv.
niet minder dan 800.000 acres onder water.
Vooral langs het benedengedeelte van de rivier, nabij
het punt waar zij zich met de San Joaquin vereenigt,
is de afwatering van de aangrenzende landen zeer
onvoldoende. Het is daar, dat onze voormalige landgenoot Mr. J. B. van Löben Sels eenige goed geslaagde
inpolderingen heeft uitgevoerd en o. a. den polder
„Vorden" heeft aangelegd.
Bij Red Bluff (zie fig: 12) treedt de rivier in de
eigenlijke vlakte door de Iron Canyon; het terrein ligt
aldaar 300 voet boven de zee. Beneden de uitmonding
van de Stony Creek is de Sacramento vallei in den
winter en het voorjaar aan overstroomingen onderhevig.
De capaciteit van het rivierbed is beneden de Stony
Creek belangrijk kleiner dan daarboven en op sommige
het totale debiet
punten kan de rivier slechts V 3
afvoeren.
De onoordeelkundige indijkingen langs de benedenrivier hebben dit kwaad nog verergerd.
Nabij de hoofdstad Sacramento dus op ongeveer
80 K.M. afstand van de monding der rivier bedraagt
het rivierverhang slecht 1 20.000.
De terreinplooien aan weerszijden van de rivier die
5 tot 20 voet beneden de rivieroevers liggen, vormen
bij overstrooming groote bassins, die zich bij het
afloopen van de rivier in deze weer ontlasten. Op den
westelijken oever treffen we de Colusa en Yolo bassins
aan, genoemd naar de counties waarin zij gelegen
zijn (zie fig. 10).
In het Yolo bassin loopen de Cache an Putah Creek
uit (zie fig. 12).
Op den oostelijken oever liggen de Butte, Sutter
en American bassins. Al deze bassins zijn door terreinruggen onderling van elkander gescheiden.
Een gedeelte dezer bassins loopt nooit geheel droog;
de buitengewoon vruchtbare grond wordt meerendeels
als weidegrond gebruikt.
De aanleg van reservoirs in het stroomgebied van
de Sacramento-rivier heeft nu een tweeledig doel: lo
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het verzamelen van waier voor bevloeiing, 2° het
temperen van de overstroomingen.
Door den Reclamation Service wordt de noodige
studie van dit onderwerp gemaakt. Bij Red Bluff
stroomt in de 4 maanden Januari-April 54% van het
geheele jaarlijksche rivierdebiet af, terwijl in de 5 maanden van waterbehoefde n.l. Mei tot en met September
slechts 24°/ afstroomt. De ontworpen reservoirs, in
fig: 12 zwart aangeduid, hebben een gezamenlijken
inhoud, die ongeveer overeenkomt met hetgeen de
„bandjirkommen" van de beneden Sacramento-vallei
kunnen bergen; zij zullen 20"
van den geheelen
afvoer
bevatten.
jaarlijkschen
kunnen
Een moeilijke kwestie is in hoeverre de beneden
liggende landen verplicht kunnen worden om in de
kosten van aanleg van deze reservoirs bij te dragen,
Het idee is de werken in verschillende afgeronden
gedeelten uit te voeren. Zoo kunnen op den Westelijken oever tusschen Red Bluff en Stony Creek 350.000
acres bevloeid worden uit het Iron Canyon reservoir
en uit de reservoirs langs de Stony Creek. In een
gedeelte van dit gebied n.l. in den omtrek van Orland
(gelegen aan de Stony Creek) hebben de grondbezitters
geheel uit eigen beweging reeds een „Water-Users'
association" gevormd, waartoe de eigenaren van 40.000
acres zijn toegetreden, en die dus bereid zijn om aan
de voorschriften van de Reclamation Act te voldoen.
De jaarlijksche afvoer van de San Joaquin rivier is
niet precies bekend, maar "wordt geschat op slechts ; 3
van den afvoer van de Sacramento rivier. De San
Joaquin loopt niet tot het Zuidelijk deel van de vallei
door; zooals fig 11 aangeeft, komt zij ongeveer halverwege van de Sierra Nevada, terwijl in het Zuidelijk
deel de Kings-rivier en de Kern rivier de voornaamste
rivieren zijn. Deze beide rivieren, die zich delta's
gewijs in de vallei uitstorten, hebben zóó veel vaste
stoffen van de bergen medegevoerd, dat er terreinruggen ontstaan zijn waarboven zich bassins gevormd hebben.
De Kern-rivier deed aldus het Kernmeer en het
Buena-Vista-meer ontstaan, de Kings-rivier het groote

o

„

Tulare-meer.
De beide eerste meren zijn van betrekkelijk geringe
capaciteit zoodat er in den regentijd geregeld water van
de Kern-rivier door het in figuur 11 aangegeven BuenaVistamoeras naar het Tulare-meer afvloeit. Laatst
genoemd meer heeft echter zoon groote capaciteit, dat
het slechts bij uitzondering en wel alleen na jaren van
zeer grooten regenval overvloeit naar de Sanjoaquinrivier. De oppervlakte van het Tularemeer is dus aan
gestadige verandering onderhevig en wisselt af van 300
tot 900 vierkante mijlen (dus van
800 tot
2400
KM 2).
Hoewel de bevloeiing uit de Kern, Tule, Kaweah
en Kings-rivieren van eenigen invloed op den waterstand van het meer is, kan dit niet als reden gelden
±

±

de verschillende

staten

waarom in latere jaren het meer minder dikwijls
overvloeit dan vroeger. Want uit de aanwezigheid
van doode boomen van groote dikte in het meer kan
afgeleid worden, dat de waterspiegel van het meer in
vroegere jaren geruimen tijd belangrijk lager moet zijn
geweest dan thans gewoonlijk het geval is. In gewone tijden heeft de San Joaquin rivier slechts een
stroomgebied van ongeveer 19000 vierkante mijlen
(ruim 51000 KM 2 ).— Daar de San Joaquinvallei grooter
is dan de Sacramento-vallei en ook de waterbehoefte
per acre door den geringeren regenval grooter is,/.uilen, aangezien de afvoer van de eerste rivier kleiner
is, de irrigatie toestanden in de San Joaquin-vallei
nooit zóó gunstig kunnen worden als in de Sacramentovallei. Men is daarom in de San Joaquin-vallei
reeds overgegaan tot het benutten van ondergrondsch
water door middel van artesische putten en door den
Qeological Survey wordt een uitgebreid onderzoek
ingesteld in hoeverre men voor de bevloeiing van
een gedeelte der vallei van ondergrondsch water
gebruik kan maken. De voornaamste counties waarin bevloeid wordt
zijn: Kern, Tulare, Tresno en Mereed, (zie fig 10).
§

3. Zuid=Californië.

Zuid-Californië omvat (zie fig 10) de 5 counties:
Los Angeles, San Bernardino, Riverside, Orange en
San Diego.
Het bevloeide gedeelte ligt bezuiden de hooge bergketen, die zich van het Oosten naar het Westen uitstrekt
tusschen de Colorado-rivier en den Stillen Oceaan en
door de San Gabriel en San Bernardine-bergen gevormd wordt.

Benoorden deze bergketen ligt de Mojave-woestijn.
Op de bergen, die de met waterdamp bezwangerde
winden van den Stillen Oceaan tegenhouden, is de
neerslag zeer aanzienlijk en kan gemiddeld op 50
inch 'sjaars aangenomen worden.
In de vlakte is de jaarlijksche regenval niet alleen
gering maar ook zeer onregelmatig. In de afgeloopen
25 jaren bedroeg de gemiddelde regenval per seizoen
d.w.z. van 1 Juli tot 30 Juni voor de vlakte van de

county:

San Bernardino
Riverside

15.4"
15.5"
9.7"

Orange

11.7"

Los Angeles

San Diego
10.1"
Ook hier valt evenals in Noord-Califomië het grootste gedeelte van den jaarlijkschen neerslag in den
winter en zijn de maanden Juni, Juli en Augustus
practisch als geheel droog te beschouwen.
De jaarlijksche regenval neemt met de hoogte van
het terrein boven de zee vrij sterk toe en kan binnen
zekere grenzen globaal op 0.6" per 100 voet aangenomen worden.
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Een van de bijzonderheden van de regenval in Zuid
Califonié' is de groote onregelmatigheid, waardoor het
trekken van conclusies uit het jaarlijksch gemiddelde
zeer gevaarlijk is. Als bewijs daarvan dient navolgend
staatje van den regenval in inches gemeten te Los
Angeles van 1 Juli tot 30 Juni der navolgende jaren:
1882—'83: 12.11
1895—'96: 8.51
38.18
1883—'84:
1896—'97: 16.81
1884—'85: 9.21
1897—'98: 7.06
1885—'86: 22.31
1898—'99: 5.59
1886—'87: 14.05
1899—'00: 7.91
1900—'01 : 16.29
1887—'88: 13.84
1888—'89: 19.28
1901—'02: 10.60
1889—'90: 34.84
1902—'03: 19.32
1903—'04: 8.72
1890—'91: 13.36
1891—'92: 11.85
1904—'05: 19.52
1892—'93: 26.28
1905—'06: 18.65
1893—'94: 6.73
1906—'07: 19.30
1894—'95: 16.11
De periode 1890—1900 was over het algemeen ongunstig, maar de drie laatste jaren daarvan, waarin te Los
Angeles gemiddeld slechts 7 inch (± 175 m. M) viel,
waren het bij uitstek. Dat niettegenstaande den geringen regenval ook in het gebergte gedurende die jaren
de oogst op de bevloeide gronden toch niet in die
mate geleden heeft als verwacht zou worden, is te
danken aan de eigenaardige geologische formatie van
stroomgebied en bedding der meeste rivieren van
Zuid Californië.
De voornaamste rivieren waaruit bevloeid zijn de
Los Angeles, San Gabriel, de Santé Anna en de San

Jacinto.
Deze rivieren, van steile bergen stroomende, hebben
vroeger daarin en ook in de aangrenzende vlakten
diepe canyons uitgeschuurd. Later zijn deze canyons
weer met materiaal afkomstig van de bergen opgevuld
en zijn aan den voet der bergen uitgestrekte delta's
van grind en steenen gevormd of diepe valleien daarmede geheel opgevuld. Het water, dat nu bij stortbuien van de bergen wordt afgevoerd vindt in deze
poreuze steenmassa's een natuurlijk reservoir, dat de
groote schommelingen in de rivierdebieten vereffent;
daardoor is het mogelijk geworden streken, die
in jaren van geringen regenval geheel het aanzien
van woestijn hadden, in bloeiende landouwen te
herscheppen.

Deze natuurlijke reservoirs zijn van te meer waarde
omdat over het algemeen de bergen van Zuid Californië
door hun steile hellingen zich minder goed voor den
aanleg van groote kunstmatige reservoirs leenen.
De reservoirs, die er voorkomen, zooals de Bearvallei, Otay, Sweetwater en Hemet-verzamelbekkens,
zijn dan ook meer bekend door de constructie van
hun dammen, dan door hun inhoud.
De rivieren vertoonen zich in een groot deel van
de vlakte niet als insnijdingen in het terrein met een
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bepaald stroombed, maar als breede, met het maaiveld
nagenoeg even hoog liggende massas van grind en
rolsteenen „washes" genaamd, die uiterlijk geheel droog
zijn, maar waaronder het water zich langzaam maar

gestadig voortbeweegt. Deze „washes" gelijken oppervlakkig wel wat op de „lahars" die men in Indië aan
den voet van vulkanen, zooals de Kloet en de Smeroe,
aantreft en die gevormd zijn door naar beneden medegevoerde eruptieproducten, welke de bedding van
rivieren en ravijnen geheel hebben opgevuld.
De uit het gebergte komende rivieren verdwijnen
dan ook in deze „washes" om zich verder ondergronds voort te bewegen en eerst weer aan den dag
te komen op plaatsen waar de bedding door naar
elkander toeloopende heuvel-of bergruggen wordt versmald.

Door op zoon plaats een stuwdam te leggen waarvan
de onderkant reikt tot aan den vasten rots, kan men
het geheele onderaardsche reservoir afdammen en het
water in een buis of tunnel opvangen. Deze tunnel
moet dan natuurlijk zoo diep mogelijk gelegd worden.
Bekend om de groote regelmatigheid van haar debiet
is de Los Angeles rivier, waaruit de stad Los Angeles
water aftapt voor huishoudelijke doeleinden en vroeger
ook voor bevloeiing van de aangrenzende landerijen.
Deze stad, aan de rivier van den zelfden naam
gelegen, en na San Francisco de grootste stad van
Californië is in elk opzicht de voornaamste plaats van
Zuid Californië. Zij werd in 1781 door de Spanjaarden
als „La Puebla de Nuestra Sénora la Reina
de Los Angeles (de stad van Onze Lieve Vrouw de
Koningin der Engelen) De puebla's werden opgericht
met het doel de kolonisatie te bevorderen, voornamelijk
door middel van den landbouw. Los Angeles was tot
1880 een weinig beteekenende plaats, maar vooral in
de laatste jaren heeft het zich als middelpunt van een
rijke bevloeide streek op een wijze ontwikkeld, zooals
dit alleen in Amerika mogelijk is. Niet alleen dat
handel en nijverheid er belangrijk toenemen, maar de
verrukkelijke omstreken met hun heerlijk klimaat, dat
voor longlijders zeer gunstig is, maken dat velen zich
er tijdelijk of voor goed vestigen en het een van de
rijkste en weelderigste Amerikaansche steden is.
Bij de keuze van de plaats dezer stad heeft men
voornamelijk rekening gehouden met de mogelijkheid
van een goede bevloeiing der omliggenden gronden en uit
officieele bescheiden uit den tijd van de Spaansche
heerschappij heeft de stad het recht om zich als de
uitsluitende eigenaresse van al het water uit de Los
Angeles rivier te beschouwen; maar het rivierdebiet
is langzamerhand geheel onvoldoende geworden om
in de toenemende behoefte aan drink-en irrigatiewater
te voorzien.
Het stroomgebied van de Los Angeles rivier ligt
nagenoeg geheel in de slechts 500 vierkante mijlen
(1350 KM 2) groote San Fernando vallei, die zich ten
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N.W. van de stad uitstrekt en geheel door bergketens
omringd is, welke op één punt n.l. tusschen de Cahuenga en Verdugo bergen een „gap" of doorgang
van
1 mijl breedte overlaten.
De regenval is vooral op het gedeelte van het
gebergte, dat blootgesteld is aan de vochtige winden
van den Stillen Oceaan vrij aanzienlijk. De bovengrond
van de breede vlakke vallei is van goede kwaliteit
doch de ondergrond bestaat tot op een onbekende
diepte geheel uit materiaal, dat van de bergen is
afgespoeld. Er zijn putten geslagen van honderden
meters diepte zonder dat den vasten rots bereikt
werd en enkele daarvan gingen zelfs tot beneden den
zeespiegel. Dit groote onderaardsche reservoir verzamelt niet alleen het water van tijdelijke zware
regenbuien, maar zelfs van geheele jaren met grooten
+

regenval.

De rivieren, die in de San Femando vallei uitloopen,
en waarvan de voornaamste zijn de Groote en Kleine
Tejunga en de Pacoima, ontlasten haar water in
„washes", welke aan de oppervlakte geen verbinding
vertoonen met de Los Angeles rivier, die dan ook als
een onbeteekenend stroompje in de vallei ontspringt.
Alleen in tijden van grooten regenval is ook aan de
oppervlakte een verbinding van deze rivieren met de
Los Angeles rivier zichtbaar.
Natuurlijk heeft deze ondergrondsche waterbeweging
tot heel wat twistgedingen aanleiding gegeven, toen
het water voor bevloeiing zoon enorme waarde verkreeg.
Irrigatiemaatschappijen, die het water aan eenige der
„washes" ontleenden, door op het haar toebetioorend
land ingravingen of tunnels die aan den bodem open
zijn te maken, beweerden, dat zij daartoe gerechtigd
waren, omdat het water niet in bepaalde beddingen
naar de Los Angeles rivier toestroomde. De stad Los
Angeles die zooals gezegd zich als eigenaresse van
al het water in de rivier beschouwt, voerde daarover
talrijke processen, waarbij de hulp van vele deskundigen
noodig was. In het meerendeel der rechtsgedingen
werd de stad in het gelijk gesteld.

De sterke ontwikkeling van Los Angeles en omstreken
en de daarmede gepaard gaande grootere behoefte aan
water voor huishoudelijke doeleinden en besproeiing,
hebben geleid tot het beramen van een afdoend middel
om ook voor de verre toekomst in die behoefte te
voorzien. Men is ten slotte gekomen tot een ontwerp,
dat zoowel door zijn omvang als door het veelzijdige
gebruik, dat van het aangevoerde water gemaakt zal
worden, een nadere beschouwing waard is.
Men zal het noodige water aftappen uit de Owensrivier en door een kanaal naar de San Femando-vallei
aanvoeren over een afstand van ongeveer 250 mijlen of
400 KM, derhalve het dubbele van den afstand van
Groningen naar Maastricht. De kleinste capaciteit van
eenig gedeelte van dit kanaal bedraagt 400 kubieke
voeten dus 11,32 M 3 per seconde, terwijl het beschikbare
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verval gelegenheid geeft om er machines van bijna
100.000 P.K mede te drijven. Hoewel de kosten van
het geheele werk op 28 millioen dollar of 70 millioen
gulden geraamd zijn, kunnen ze in vergelijking met
hetgeen daarvoor verkregen wordt niet groot genoemd
worden en het gemeente bestuur van Los Angeles
heeft dan ook niet geaarzeld om tot de uitvoering van
dit reuzenwerk over te gaan, dat over 5 jaren grootendeels voltooid zal zijn.
Thans wordt aan de stad en omstreken toegevoerd
een hoeveelheid van 71 '/ 2 kubieken voet (ruim 2 M 3)
per seconde, waarvan slechts 46 kubieken voet direct uit
de Los Angelesrivier wordt afgetapt. De rest wordt
grootendeels verkregen door oppomping van water uit
het onderaardsche reservoir in de San Femando-vallei.
Natuurlijk heeft het afpompen van dit reservoir invloed
op het rivierdebiet, dat dan ook sinds met pompen
begonnen werd met ongeveer V 3 verminderd is.
Men mag voor een droog jaar in de toekomst op
niet meer dan 45 kubieken voet per seconde uit het
stroomgebied van de Los Angelesrivier rekenen.
Er kan aangenomen worden, dat thans gemiddeld
per hoofd der bevolking van Los Angeles noodig is
144 gallon of 954 L. per dag.
In Europeesche ooren klinkt zoon getal ongetwijfeld
zeer hoog, want men rekent bijv. in Duitschland voor
kleine steden op gemiddeld 60—80, voor groote op
120—150 L. daags per hoofd der bevolking. In Amsterdam bedraagt het gebruik slechts 80 L. in Rotterdam
daarentegen 200 L. per hoofd en per dag.
Amerikaansche steden gebruiken per hoofd veel meer
water dan Europeesche.
Door den ingenieur A. VosMAEßwerd in de „Ingenieur"
van 1905 No. 36 in een artikel,, De watervoorziening
van Philadelphia" medegedeeld, dat in deze stad het
gebruik per hoofd en per dag 860 L. bedroeg, maar
dat het nog beneden dat van Pittsburg bleef waar
men er in slaagde 940 L. per hoofd en per dag te
gebruiken.

Tutein Nolthenius geeft in zijn „Nieuwe Wereld"
voor Chicago, dat zijn drinkwater uit het Michigan
meer aftapt, op: 600 L per hoofd en per dag. Voor
New Vork kan men aannemen 400 L.
Voor een semi-tropische plaats als Los-Angeles, waar
de regenval veel geringer en de gemiddelde jaartemperatuur veel hooger is dan in de groote steden van
Oost-Amerika, terwijl verder in Los Angeles en voorsteden, die terecht den naam van tuinsteden dragen,
ook voor besproeiing veel meer noodig is, kan dus
een verbruik van 654 L. per hoofd en per dag niet
overdreven hoog genoemd worden.
Vermindering
daarvan is dan ook in de toekomst niet te verwachten
en bij het ontwerp is gerekend op rond 150 gallon
(681 L) per hoofd en per dag.
Los Angeles zelf heeft thans reeds 250.000 inwoners
en met de omstreken mede 350.000.
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Men rekent nu, dat dit aantal in de toekomst tot
millioen zal stijgen zoodat daarvoor 150 millioen
gallon daags of 232 kubieken voet (6.56 M 3) per seconde noodig zal zijn.
Aangezien gerekend kan worden op een toevoer
van 45 kubieken voet per seconde uit het stroomgebied
van de Los Angelesrivier, moet, als de bevolking tot
één millioen zielen is aangegroeid, gerekend worden
op een toevoer van 232 —45=187 kubieken voet per
seconde van buiten af.
Rondt men laatstgenoemde hoeveelheid af tot 200
kubieken voet per seconde dan blijft er van het totale
debiet van de nieuwe aanvoerleiding, dat 400 kubieken voet per seconde zal bedragen, juist de helft voor
bevloeiing over.
Maar zoolang de bevolking niet tot 1 millioen is
aangegroeid, is er dus voor bevloeiing meer dan 200
kubieken voet per seconde beschikbaar.
Het is een zeer gelukkige omstandigheid, dat voor
bevloeiing van een vierkante mijl sinaasappelen-boomgaard juist evenveel water blijkt noodig te zijn als
voor een vierkante mijl stad als Los Angeles en voorsteden, zoodat als deze zich uitbreiden ten koste van de
haar omringende boomgaarden de hoeveelheid bevloeiingswater voor de overblijvende boomgaarden
beschikbaar, per eenheid van oppervlak de zelfde kan

1

blijven.
Nu is in den winter voor bevloeiing geen water
noodig, terwijl ook de behoefte aan water voor huishoudelijke doeleinden dan veel geringer is dan in den
zomer. De daarmede gepaard gaande groote schommelingen in de maandelijks aan te voeren hoeveelheden water, worden nu vereffend door 2 reservoirs,
die aan het einde der nieuwe leiding en tegen den voet
van het gebergte, dat de San Fernando-vallei omringt,
zullen worden aangelegd. De nieuwe leiding zal dus het
geheele jaar door een constant debiet van 400 kubieken
voet per seconde in deze reservoirs voeren, waarvan
als de bevolking tot haar maximum, n.l. 1 millioen
zielen is gestegen, 22 kubieken voet voet per seconde
of 10.000 „inches" voor irrigatie beschikbaar zullen zijn.
Om na te gaan welke uitgestrektheid land met deze
hoeveelheid bevloeid kan worden, kan aangenomen
worden, dat al het water gebruikt zal worden voor
de meest loonende cultuur in Zuid-Californië nl.
„citrus" vruchten (sinaasappelen, citroenen enz).
In het ontwerp is gerekend dat voor 5 acres citrusboomgaard gedurende 8 maanden gemiddeld 1 „inch"
of '/« kubieken voet per seconde noodig is (Derhalve
bedraagt de. totale hoeveelheid welke in die 8 maan-

den per acre moet worden toegevoerd

—

'■

83000 kubieken voet.
Daar nu een acre een oppervlakte van 43.560 vierkanten voet heeft, is dus de jaarlijks aan te voeren
waterschijf op rond 2 voet hoogte aan te nemen, een
+
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hoogte die voor Zuid-Californië in het algemeen voldoende wordt geacht).
Aangezien 10.000 „inches" gedurende een vol jaar
gelijk staan met 15.000 inches gedurende 8 maanden
zullen dus uit de nieuwe leiding 75.000 acres bevloeid
kunnen worden. Daar in de omstreken van Los-Angeles
onbeplant land waarvoor alleen water beschikbaar is,
300 dollar per acre waard is (beplant met vrucht
dragende boomen varieert de waarde van 1000 tot 2000
dollar) zal dus het grootste deel der totale kosten van
de nieuwe leiding al reeds nagenoeg opgewogen
worden door de waarde vermeerdering van thans
vrij wel waardeloos onbevloeid land. Omdat de bevolking na de voltooiing der werken nog niet tot
haar maximum is aangegroeid, kan dan een veel grootere
uitgestrektheid bevloeid worden. Neemt men aan, dat
de bevolking van Los Angeles en omstreken die thans
350.000 zielen bedraagt, na de voltooiing der werken
tot 500.000 is aangegroeid, dan is voor de stad zelf
75 millioen gallon daags of 116 kubieken voet per
seconde noodig. In aanmerking nemende de 45 kubieken voet per seconde, die thans reeds door de Los
Angeles rivier wordt aangevoerd, zullen dan voor
329
bevloeiing beschikbaar blijven 400 (116
45)
kubieke voet per seconde of 16450 „inches".
Bij een bevloeiings periode van 8 maanden zullen
dus rond 25.000 „inches" beschikbaar zijn, derhalve
125.000 acres bevloeid kunnen worden. Maar dit is
de uiterste uitgestrektheid waartoe de bevloeiing zou
kunnen worden opgevoerd, o.a. omdat de reeds genoemde reservoirs in de San Fernando-vallei daarop
zouden moeten worden ingericht; praktisch kan men
rekenen op een grootste uitgestrektheid van globaal
—

-

100.000 acres.
De te maken leiding zal het water aftappen van de
Owens-rivier, die langs den Oostdijken voet van de
Sierra-Nevada stroomt (zie fig: 13) en in het Owensmeer uitloopt. Dit meer heeft geen uitgang; al het
daarin stroomende water verdampt.
Aangezien de oppervlakte van het meer bekend is en
de verdamping er jaarlijks ongeveer 7 voet (± 2.10 M)
bedraagt, kan, daar die oppervlakte zich zoodanig geregeld heeft dat de jaarlijksche verdamping even groot is
als de jaarlijksche toevoer, daaruit met voldoende nauw-

keurigheid afgeleid worden, dat de gemiddelde toevoer
ongeveer 600 kubieken voet per seconde bedraagt.
De prise d'eau van de leiding ligt ongeveer 35 mijlen
boven.het punt waar de rivier in het Owens-meer valt.
Aftapping uit het meer zelf is niet mogelijk, vooreerst
omdat het water ervan ziltig is en verder omdat de
waterspiegel te laag ligt (zie lengte profiel fig 14).
Daar ten Zuiden van het meer het terrein oploopt en
het meer dus in een soort kom ligt, zou aftapping uit
het meer met een zeer diepe ingraving gepaard gaan.
De leiding krijgt bij het begin een capaciteit van 700
kubieken voet per seconde, welke toeneemt tot 900
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nabij het Haiwee-reservoir, omdat onder weg (zie de
situatie) vele van de Sierra Nevada afstroomende ri-

draagt gemiddeld 49.000 P.K. maar in verband met
de wisselende behoefte zullen de machines 93.000 P.K.

viertjes in het kanaal worden opgenomen.
Dit reservoir dat met een dam van 100 voet hoogte
een capaciteit van 64.000 acre-voet zal krijgen, dient
tot het vereffenen van de onregelmatige aanvoeren
van het 60 mijlen lange eerste gedeelte van het kanaal.
Bovendien heeft men in het bovenste gedeelte van
het stroomgebied, op 7000 voet hoogte, nog een
reservoir ontworpen, het Long Valley reservoir, dat
bestemd is om den neerslag van natte jaren te bewaren
voor buitengewone droge jaren. Dit reservoir heeft dus
tot doel om, te voorzien in te korten van droge jaren,
het Haiwee-reservoir dient meer voor het vereffenen
van schommelingen in de maandelijksche aanvoeren.
Het Long Valley-reservoir zal bij een damhoogte
van 140 voet een capaciteit van niet minder dan 260.000

kunnen ontwikkelen.
Daarom is de tunnel door het Kustgebergte ook
niet op een capaciteit van 400 maar van 1000 kubieken voet per seconde ontworpen.
Voorloopig zal men het water na het verlaten
van de tunnel gewoon in de bedding van de canyon
laten stroomen om het daaruit aan den voet van
het gebergte weer af te tappen; indien tot het bouwen van krachtstations wordt overgegaan, zal aan
den voet van het gebergte een ontvang-reservoir
noodig zijn om aan het verdere kanaalgedeelte weer
een continue capaciteit van 400 kubieken voet per
seconde te kunnen geven. De kosten van de krachtstations met toevoerbuizen enz. in de San Francisquitocanyon zijn op 5 millioen dollar geraamd en niet onder
de totale kosten van de leiding begrepen, omdat zij
als afzonderlijk werk zullen worden uitgevoerd.
Behalve voor de regeling van den aanvoer van water
voor beweegkracht biedt het Fairmont-reservoir ook
de gelegenheid aan om den watertoevoer naar de San
Fernando vallei niet te onderbreken als voor het onderhoud of de herstelling het kanaalgedeelte tusschen
dit reservoir en het hoogerop gelegen Haiwee-reservoir,
drooggelegd moet worden.
Na het verlaten van de San Francisquito-canyon
stroomt het water nog door eenige tunnels en syphons
naar de twee reeds genoemde reservoirs aan den rand
van de San Fernando-vallei.
Deze krijgen te zamen een capaciteit van voorloopig
36.600 acre-voet, voldoende niet alleen om ingeval van
onderbreking van den toevoer van boven, de stad
gedurende 1 1 /2 maand van water te voorzien, maar ook
om in den winter het noodigc bevloeiingswater op te
zamelen voor den zomer.
Uit dit alles blijkt, dat men zich zooveel mogelijk
onafhankelijk gemaakt heeft van schommelingen in of
onderbrekingen van den watertoevoer.
Den omvang van het te maken werk kan men afleiden uit de navolgende opgave:
De nettolengte van het eigenlijke kanaal d.w.z. de
lengte na aftrek van 7.5 mijl voor het Haiwee-reservoir
en 12.5 mijl voor San Francisquito-canyon, waar het
water voorloopig de bestaande bedding zal volgen,
bedraagt 226 mijlen (462 KM) waarvan:

acre-voet verkrijgen.
Beneden het Haiwee-reservoir zal de leiding een
constant debiet van 430 kubieken voet per seconde
naar de San Fernando-vallei afvoeren. De overmaat
van 30 kubieken voet dient in hoofdzaak om te voorzien in verliezen ten gevolge van verdamping en kwel.
Ook al wordt, zooals we hierachter zullen zien een
groot gedeelte van de kanaalwanden bekleed en het
geheele kanaal wellicht overdekt, dan komt deze overmaat toch wel wat aan den kleinen kant voor.
De leiding loopt beneden het Haiwee-reservoir tot
aan den hoogen rand van het Kustgebergte over een
lengte van ongeveer 146 mijl (234 KM) door vrij vlak
terrein, maar toch komen er talrijke tunnels, aquaducten en syphons in voor (zie lengte profiel) Bij het
einde van de lange tunnel waarmede het Kustgebergte
gepasseerd wordt, loopt het kanaal uit in de San
Francisquito canyon (zie lengte profiel). In deze canyon
zullen de voornaamste krachtstations gebouwd worden,
die het op een afstand van 45 mijlen (72 KM) gelegen
Los Angeles en omstreken de noodige electrische energie voor verlichting en beweegkracht zullen toevoeren.
De behoefte aan electriciteit varieert met de dagen
der week en met de uren van den dag. Op Zon-en
feestdagen is betrekkelijk weinig benoodigd, terwijl
op werkdagen de grootste behoefte valt in den winter
tusschen 5 en 6 uur in den namiddag.
De toevoer van het noodige water voor beweegkracht is dus zeer onregelmatig en daarom is bovenstrooms van den tunnel het Fairmont-reservoir ontworpen, dat hoofdzakelijk dient om in de wisselende
behoeften aan drukwater te voorzien. De beschikbare

drukhoogte in de San Francisquito-canyon bedraagt
ongeveer 1350 voet (+ 400 M). Ook op een paar
andere plaatsen bestaat nog gelegenheid tot het bouwen
van krachtstations, maar 75°/ 0 van het totaal beschikbare arbeidsvermogen zal geleverd worden door het
Fairmont-reservoir.
De beschikbare hoeveelheid arbeidsvermogen be-

mijlen
22.20
gewoon kanaal:
kanaal waarvan de wanden bekleed
164.23
zijn met metselwerk of beton:
18.24
tunnels in rots:
aarde:
10.11
„

„

syphons:
aquaducten:
Totaal:

8.99
1.80
225.57

percentage

9.9
72.7
8.1
4.5
4.0

0.8
100.—
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Men ziet hieruit, dat bij een groot gedeelte van het
kanaal de wanden bekleed zullen worden; dit is gedaan om verliezen ten gevolge van kwel te voorkomen.
Het moge wellicht uit een hygiënisch oogpunt niet te
verdedigen zijn, dat het drinkwater door een open
maar men dient daarbij
leiding wordt aangevoerd,
niet te vergeten dat het kanaal door nagenoeg geheel
onbewoonde streken loopt. De verontreiniging van
het water ten gevolge van het groeien van algen enz.
kan voorkomen worden door de leiding te overdekken,
waartoe dan ook plannen bestaan; het blijkt namelijk
dat in beschaduwd en in zeer diep water deze waterplanten niet voorkomen.
Tijdens mijn verblijf te Los Angeles was men bezig
een groot maar ondiep reservoir met het zelfde doel
geheel met een houten dak dragende op palen van
gewapend beton te overdekken.
De stad heeft door het aankoopen van oeverlanden
zich het noodige recht op water uit de Owens-rivier
verschaft en verder nog claims op het water van
allerlei bronnen en rivieren laten registreeren. Met
inbegrip van de noodige terreinen voor reservoirs
enz. is zij dan ook eigenaresse van 77.000 acres land
geworden.
—

Een

merkwaardig gedeelte van Zuid Californië is
dat, gelegen in het Oosten begrensd door de Coloradorivier en bekend onder den naam van Imperial-vallei.
Deze heeft vooral in de beide laatste jaren groote
bekendheid gekregen door de pogingen die zijn aangewend om een groot onheil te keeren.
De Imperial-vallei (zie fig: 15) is een oude zeeboezem,
die door het slib en zand, dat de Colorado-rivier in
groote hoeveelheden vooral in voorhistorische tijden
heeft medegevoerd, van den Golf van Californië is
afgescheiden. De oude kustlijn is in de figuur aangegeven. Toen de verbinding met den Golf van
Californië verbroken was, verdampte het water uit
den zeeboezem en liet alleen in het diepste gedeelte
een meer, de Salton Sink, achter, waarvan liet niveau
ongeveer 300 voet (± 90 M.) beneden den zeespiegel
ligt. In dit meer loopen enkele kleine riviertjes uit.
De Imperial Vallei behoort tot de warmste streken
van de aarde; in de maand Juni rijst bijv: de temperatuur gewoonlijk boven 120° F. ')
Maar de lage vochtigheids toestand van de lucht
maakt, dat deze temperateur niet zóó onverdragelijk
is als zij schijnt.
De jaarlijksche regenval is zeer gering en bedroeg
bijv: in 1902 slechts 1.3 inch (53 mM.). Hoewel een
gedeelte van den bodem van de Imperial-Vallei, waarvan
de oppervlakte gelegen beneden den zeespiegel onHet verhaal gaat, dat de spoorwegarbeiders, die de baan
')
van de Southern Pacific door de vallei moesten aanleggen,
alleen 's nachts konden werken omdat zij over dag hun vingers
aan de gloeiende rails schroeiden.
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geveer één millioen acres bedraagt, voornamelijk
door de zouthoudendheid van den grond ongeschikt
is voor cultuur, is een ander gedeelte waarvan de
oppervlakte op 275.000 acres kan aangenomen worden
buitengemeen vruchtbaar en in 1901 werd dan ook
door een irrigatiemaatschappij besloten deze gronden
in ontginning te brengen en het daarvoor benoodigde
bevloeiingswater aan de Colorado-rivier te ontleenen.
Er werd een verbinding gegraven tusschen de Colorado-rivier en de bedding van een bestaand riviertje
de Alamo, welke samen het hoofdkanaal vormen,
dat bijna geheel op Mexicaansch grondgebied gelegen is. Reeds in Juli 1901 werd het eerste bevloeiingswater toegevoerd en er stroomden kolonisten heen,
zoodat in 1905 reeds 80.000 acres bevloeid werden
door een leidingnet in figuur 15 met geblokte lijnen
aangegeven -en verschillende welvarende „steden"
als Imperial, Brawley en Calexico (samentrekking
van de woorden Californië en Mexico) uit den grond
verrezen. De aanmonding van het hoofdkanaal met
de Colorado-rivier slibde eerst op en men moest twee
maal het beginpunt van dit kanaal verleggen. Men
verzuimde echter een inlaatsluis te bouwen en toen
de bandjirs, waaraan de Colorado-rivier onderhevig
is, kwamen opzetten, verwijdde zich het kanaal zoodanig, dat dit binnenkort tot een diepe breede rivier
was uitgeschuurd, de geheele Colorado-rivier zich
weer in den diepen ouden zeeboezem ontlastte en
dreigde dezen weer tot de hoogte van den zeespiegel
(in figuur 15 met een stippellijn aangegeven) te zullen
opvullen, waardoor alles, wat in zoo korten tijd was
opgebloeid, verzwolgen zou worden.
Vergeefs werden pogingen aangewend de nieuw
gevormde rivier te beteugelen.
Voor de bewoners van de Imperial vallei mag het
een gelukkige omstandigheid genoemd worden, dat
de Southern Pacific Spoorwegmaatschappij over groote
lengte door de vallei loopt.
Het rijzende water noodzaakte deze maatschappij
haar baan steeds hooger te verleggen. Men zegt dat
President Roosevelt aan E. H. Harriman den machtigen directeur van de Union-Pacific, die zooals bekend
ook „controller" is van de Southern Pacific 2 ) gevraagd
heeft zijn hulp te verleenen.
Toen Harriman zijn schouders onder de zaak zette
keerde het vertrouwen terug.
Het zou te ver voeren de middelen te beschrijven,
die hij met zijn ingenieurs aanwendde, om de doorbraak te dichten.
Hij bracht zoon geweldige hoeveelheid materiaal,
werkkrachten en spoorweg materieel bijeen, dat in
enkele weken het gevaar geweken was en begin
Februari 1907 de doorbraak gedicht kon heeten. Maar
lengte van het spoorwegnet dat door Harriman c.s
wordt
bedraagt 40.000 K.M. dus meer dan het geheele
beheerd
spoorwegnet van Groot Brittannië en lerland.
3

)
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deze dichting had aan de spoorwegmaatschappij dan
ook 8 millioen gulden gekost.

Over het algemeen liggen in Zuid-Californië de
bevloeide gronden aan den rand van het gebergte
nabij de plaats waar de rivieren uit het gebergte
treden of in lage punten van de valleien, waar het
achterwater van hoogerliggende bevloeide gronden
heen zakt of ondergrondschwater aan den dag treedt.
Tusschen deze oasen liggen uitgestrekte terreinen
onbebouwd of hoogstens geschikt om wat veevoer en
in natte jaren wat graan op te leveren.
Zeer eigenaardig verschilt het klimaat, en wel voornamelijk de temperatuur, in verschillende deden van
de vlakte vrij sterk.
Plaatselijk komen toch de zeer gevreesde nachtvorsten voor. Een temperatuur van 26° F. gedurende een
paar uren doet een sinaasappel-of citroenoogst totaal
mislukken, terwijl jonge sinaasappelboomen bij een
temperatuur van 18" F. geheel sterven. De eigenaardigheid doet zich voor, dat de betrekkelijk hoogere
gronden (tot 20C0 voet boven de zee) meer vorstvrij
zijn dan de lagere.
Men kan zelfs lijnen aanwijzen waar boven men
geen nachtvorsten te verwachten heeft; het bepalen
van deze z.g. vorstlijnen is van groot belang.
Door middel van thermometers, die alarmbellen doen
overgaan als de temperatuur des nachts beneden het
vriespunt daalt, worden de kweekers gewaarschuwd.
Een gebruikelijk middel om nachtvorst af te wenden
is het branden van hout of teerproducten, die rook
opleveren waardoor de uitstraling verminderd wordt.
Ook het aanbrengen van latwerk boven de boomgaarden vermindert de uitstraling zóó sterk, dat temperatuursverschillen boven en onder het latwerk van
6° F voorkomen.
Ingeval van wind behoeft men geen vrees voor
nachtvorsten te hebben. Het gevaarlijkst zijn de stille
heldere nachten, die vooral ruïneus zijn voor de dalen,
waarin de zwaardere koude lucht blijft hangen.
Het voornaamste product van de bevioeide gronden
Zuid-Californië is de sinaasappel. De meest bekende soort daaronder is de „navel orange" die geen
pitten heeft en bijzonder saprijk en geurig is en dan
ook de hoogste prijzen behaalt. Vooral in de omstreken
van Riverside wordt zij gekweekt.
Olijven, amandelen, pruimen, abribozen, perziken
peren,, druiven (voor wijn, tafelvruchten of rozijnen)
worden meest daar verbouwd, waar de vrees voor
nachtvorsten het planten van sinaasappelboomen minder gewenscht maakt. Over de wijze van bevloeiing
dezer boomgaarden zal in een volgend hoofdstuk een
en ander worden medegedeeld.
Behalve door aftf.pping uit rivieren wordt in ZuidCalifornië veel bevloeiingswater verkregen uit artesische

in

putten.

Sommige irrigatiegebieden zijn geheel op artesisch
water aangewezen. Indien het peil van het water in
deze putten niet hoog genoeg is, wordt het dikwijls
middels stoommachines of windmolens opgepompt.
De waterbehoefte is afhankelijk van de grondsoort
en het te bevloeien gewas, maar zooals reeds boven
werd gezegd 'is voor citrus-vruchten gemiddeld 2 voet
waterhoogte per jaar voldoende. De prijs, die voor
het water betaald moet worden; is zeer verschillend
en wisselt af van 5 tot 30 dollar per jaar per acre, gemiddeld kan men aannemen 10 dollar per jaar, waarbij
dan de verstrekte hoeveelheid water van 1 tot 3 voet
hoogte varieert. Het feit, dat voor een eeuwigdurend
recht op water tot een hoeveelheid van slechts 50
„inches" dus 1 kubieken voet of 28 liter per seconde
een bedrag van 50.000 dollar betaald is, doet zien
welke waarde het bevloeiingswater in Zuid-Californië
kan hebben.

De netto opbrengst per acre van de sinaasappelboomgaarden bereikt soms een fabelachtige hoogte.
Als gemiddelde kan men aannemen dat een tien jaar
oude boomgaard 200 dollar bruto en 100 dollars
netto per jaar oplevert. Daardoor is het mogelijk,
dat voor het levensonderhoud van één gezin een
kleine oppervlakte bevloeid terrein voldoende is; als
gemiddelde kan men daarvoor aannemen 10 acre.
Men heeft echter ook ondernemingen, die op groote
schaal werken zooals bijv. de Arlington Heights
Fruit Gompany nabij Riverside, die eigenaresse is van
10.000 acres bevloeit en
het Gage kanaal dat
waarvan thans nog ongeveer 2400 acres in haar bezit
zijn. Deze maatschappij was vroeger eigenaresse van
meer land, maar heeft een groot deel van haar bezit in
perceelen van 10 acres aan kolonisten verkocht. Op
haar eigen gronden, die op vorstelijke wijze worden
beheerd, wordt alle mogelijke zorg aan de veredeling
van het gewas en beperking van de hoeveelheid be±

vloeiingswater besteed.
De maatschappij bezit voor de behandeling van het

geoogste product uitgebreide etablissementen.
§

4 Irrigatiewetgeving.

Niettegenstaande Californië de belangrijkste staat is
uit een oogpunt van bevloeiing, is de irrigatiewetgeving er nog steeds zeer gebrekkig. Herhaaldelijk zijn
pogingen aangewend om daarin verbetering te brengen
maar steeds is dit afgestuit op den tegenstand van
belanghebbenden bij het behoud van den ouden toestand en daaraan verbonden misbruiken. Eenige jaren
geleden werd door een groot aantal mannen van naam
op het gebied van wetenschap en handel in Californië
de hulp van den Directeur van het bureau „Irrigation
and drainage investigations" van het Departement van
Landbouw ingeroepen. In hun petitie wezen zij er
o. a. op dat de studie van het irrigatievraagstuk in
Californië daarom zoo leerzaam zou zijn, omdat elk.
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kwaad dat maar op het gebied van irrigatie te be
denken is in Californië voorkomt.
Door ambtenaren van genoemd Bureau werden toen
in samenwerking met de „California Water and Forest
Association" onderzoekingen ingesteld voornamelijk
naar waterrechten enz. in verschillende deelen van
Californië met het doel gegevens te verzamelen voor
een betere irrigatiewetgeving.
De uitslag van dat onderzoek is neergelegd in een
uitvoerig rapport in 1901 uitgegeven als' Bulletin
No. 100 van het Departement van Landbouw onder
den titel: „Report of Irrigation Investigations in California". Niettegenstaande het onhoudbare van den
toestand en de middelen tot verbetering reeds eenige
jaren geleden uiteen werden gezet, is sindsdien in de
irrigatiewetgeving niets verbeterd.
Toen

na ontdekking van de goudvelden mijnwetgeving uoodig was, zat het denkbeeld daarbij voor
den grond voor het opsporen van goud niet aan de
mijnwerkers in eigendom af te staan maar slechts
tijdelijk in gebruik te geven. Evenzoo oefende
de mijnwerker, die voor het wasschen van het gouderts
water uit een rivier aftapte, op dat water slechts een
tijdelijk gebruiksrecht uit, want als de ontginning van
de claim was afgeloopen, liet men ook de waterleiding,
die het wascliwater had aangevoerd, aan haar lot over
en had men er geen belang bij op dat water een

eigendomstitel te verkrijgen.
Toen het water niet alleen nut bleek te hebben voor
tijdelij ken mijnbouw maar ook voor geregelde bevloeiing
en voor huishoudelijke doeleinden, begon men in te
zien, dat het ook meer dan een tijdelijke waarde had
en werden bepalingen gemaakt, die het mogelijk maakten
water in eigendom te verkrijgen.
Het voldoen aan eenige formaliteiten werd echter
een voornamere voorwaarde voor den eigendom van
water dan het nuttige gebruik er van.
De voornaamste nog geldende bepalingen op het
watergebruik voorkomende in het Burgerlijk Wetboek
van Californië, dat in 1873 in werking trad, luiden
als volgt:

Het recht op het gebruik van stroomend water in
rivier of beek kan door toeëigening verkregen worden.
De toeëigening moet zijn voor eenig nuttig doel en
wanneer de eigenaar ophoudt het voor een zoodanig
doel te gebruiken, houdt het recht.ook op.
Hij, die tot het gebruik gerechtigd is mag de plaats
van aftapping wijzigen, indien anderen daardoor niet
benadeeld worden en mag de leiding, aquaduct of pijp,
door welk*e de aftapping wordt daargesteld, verlengen
tot plaatsen buiten die waar er het eerst gebruik van
werd gemaakt.
Bij geschil tusschen eigenaren geldt de regel, dat
de oudste eigenaar het meeste recht heeft (the one
first in time is the first in right).
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Hij die de beschikking over water wenscht te verkrijgen, is verplicht een geschreven kennisgeving aan
te plakken op een duidelijk zichtbare plaats nabij het
punt waar hij voornemens is het water af te tappen,
in welke kennisgeving vermeld moet worden:
lo dat hij het water opeischt tot eene, door hem op
te geven aantal „inches" gemeten onder een 4
inch druk.
het doel waarvoor hij het water opeischt en de
plaats waar hij voornemens is het te gebruiken.
3o de middelen waarmede hij voornemens is het
water af te tappen en de afmeting van de leiding,
pijp of aquaduct waarin het zal worden afgetapt.
Een afschrift van deze kennisgeving moet binnen
tien dagen nadat zij is aangeplakt ten kantore van
den registratieambtenaar van de county waarin zij is
aangeplakt, worden ingeschreven. Binnen 60 dagen
nadat de kennisgeving is aangeplakt moet de opeischer
beginnen met den aanleg der werken waarmede hij
voornemens is het water af te tappen en moet hij het
werk diligent en onafgebroken voortzetten tot het
voltooid is.
Met „voltooiing" wordt bedoeld het leiden van het
water naar de plaats waar het gebruikt wordt.
Bij niet nakoming van bovengenoemde bepalingen
vervalt het recht van den opeischer indien een volgend
opeischer deze bepalingen wèl nakomt.
De registratieambtenaar van elke county moet een
register aanhouden waarin hij de kennisgevingen in-

2o

schrijft.
Het aanplakken van de kennisgeving geschiedt gewoonlijk door het papier aan een boom vast te spijkeren '). Men let er niet op of deze kennisgeving
in behoorlijken staat blijft en als ze dan ook na eenigen
tijd niet door den wind is medegenomen, is ze in
elk geval onleesbaar. Indien een boom niet voorhanden
is, wordt ze maar onder een steen gedeponeerd.
Evenals reeds vroeger in § 1 van Hoofdstuk 11 in
het algemeen werd opgemerkt is ook in Californië
bescheidenheid ten opzichte van de verlangde waterhoeveelheid en juiste omschrijving van het doel en de
middelen der aftapping geen karaktertrek van de kennisgevingen. In de verslagen van de rapporteurs, die
aan bovengenoemd onderzoek in Californië deelnamen,
komen daaromtrent nu en dan vermakelijke mededeelingen voor.
Zoo is bijv: een kennisgeving geregistreerd waarbij
al het water van de San Joaquin-rivier werd opgeëischt
voor irrigatie, scheepvaart, watervoorziening van steden
en dorpen, beweegkracht en mijnbouw, onder mededeeling dat het gebruik er van door den „eigenaar"
naar omstandigheden zou worden geregeld. Zinsneden
*)
In plaats van behoorlijke spijkers gebruikte men dikwijls
een paar stukjes hout die in inkervingen van den bast geslagen werden.
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als: „opgeëischt wordt alle water, dat in de rivier
stroomt of dat in de toekomst er door mag stroomen"
of „al hetgeen boven en beneden de bedding van de
rivier stroomt" zijn dan ook schering en inslag. Maar
dergelijke mededeelingen zijn verklaarbaar waar door
de wet geen grens gesteld wordt aan de hoeveelheid
water, die men zich kan toeëigenen, zoodat het niet
duidelijk is of de afmeting der aftapping dan wel de
behoefte een maatstaf voor het verkregen waterrecht is.
Waar het velen aanvragers ontbreekt aan voldoende
inzicht aangaande het verband tusschen deze beide
factoren komen dan ook zeer dwaze opgaven voor.
Het ongeluk is, dat er in Californië geen Staatsingenieur belast is met het onderzoek noch van de
claims vóór zij geregistreerd zijn, noch van de wijze
waarop er gebruik van wordt gemaakt.
Hoewel Californië de eerste Staat was, die het ambt
van Staatsingenieur in het leven riep, voornamelijk met
het doel om gegevens te verzamelen aangaande de
bronnen en het bevloeibare land, ten einde tot een
publieke controle van het irrigatiewater te kunnen
geraken, heeft diens werkkring slechts een 10 tal jaren

(1878-1888) geduurd.
In 1887 vond men dat de resultaten van deze nieuwe
betrekking niet voldoende waren en de Wetgevende
Vergadering stond toen slechts de noodige fondsen
toe om in één jaar alles wat onderhanden waste voltooien.
Daarom wordt in Californië ook nu nog bij geschillen
over watergebruik alles aan het inzicht van den rechter
overgelaten, die moet uitmaken, wie de meeste aanspraken heeft en processen over waterrechten behooren
tot de langdurigste en kostbaarste die er bij de rechtbanken voorkomen. De gebrekkige waterwetgeving is
dan ook in Californië een rijk vloeiende bron van
inkomsten voor advocaten en praktizijns. Zelfs bij
de grootste waterverspilling heeft niemand het recht
tusschen-beide te komen. Het water, dat men zich
toegeëigend heeft, kan men in Californië verkoopen
of verpachten al naar men wil en is dus gewoon een
koopwaar. Toch heeft het over het algemeen den
bezitters niet veel voordeel gebracht maar wel de
ontwikkeling van het bevloeiingswezen tegengehouden,
omdat de rechtsonzekerheid en de voortdurende strijd
onder de eigenaren van het water de landbouwers
huiverig maken tot bevloeiing van hun grond over te
gaan of onbebouwde gronden onder bevloeiing te
brengen. Die vrees is dan ook dikwijls niet ongegrond
als men in aanmerking neemt, dat er in Californië nu
nog wel eens door benedenstrooms liggende watergebruikers tochten worden gemaakt om met geweld
bovenliggende inlaatsluizen te sluiten of dammen „op
te blazen".
In vele watercontracten komt dan ook de bepaling
voor, dat water geleverd zal worden, tenzij dit door
onwettig optreden of onbevoegde tusschenkomst onmogelijk wordt gemaakt. Evenals in alle landen, waar
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het bevloeiingswater en het land van elkander gescheiden
zijn of waren, de ondervinding geleerd heeft dat daaraan
misstanden en onoplosbare geschillen gepaard gaan,
lijdt het geen twijfel dat de eenige regel die ook in
Californië gelden mag is, dat het water bij het land
behoort.
In Wyoming en Nebraska welke Staten zooals we
vroeger zagen op het gebied van regeling van het
irrigatiewezen boven de andere staan, is dan ook als
beginsel de onafscheidbaarheid van water en land
aangenomen.

De moeilijkheden, die de water wetgeving veroorzaakt,
zijn nog vermeerderd sinds het Hooggerechtshof van
Californië het z.g. „oeverrecht" erkend heeft.
Onder oeverrecht verstaat men het recht, dat de
eigenaar van land gelegen langs een rivier kan uitoefenen om te eischen dat het water van de rivier
daarin onveranderd in hoedanigheid en onverminderd
in volume blijft vloeien.
Het gewoonte recht („common-law" of ongeschreven
recht hetwelk staat tegenover het „statute-law" of
geschreven recht) is in de meeste staten van de Unie
gelijkluidend aan dat van Engeland in welk land
oeverrechten op hun plaats zijn evenals in de natte
Oostelijke Staten van de Unie waar bevloeiing al
evenmin noodig is als in Engeland. Het oeverrecht
beschermt de eigenaar van het land tegen nadeelen,
die een verlegging of wijziging van de rivier bovenstrooms van zijn land voor dit laatste zou kunnen
medebrengen; maar op zijn beurt mag hij daarin evenmin
verandering brengen met het oog op de lager liggende
gronden. Het oeverrecht heeft dus feitelijk ten doel
elke waterloop in zijn natuurlijke bedding te houden.
Voor het. droge Westen is het instituut der oeverrechten geheel misplaatst en in liet meerendeel der
Staten van het Westen is het dan ook afgeschaft
evenals dit geschied is in de Engelsche koloniën waar
water voor bevloeiing gebruikt wordt als bijv. in de
Noord-West Territoren van Canada, in Victoria en

Nieuw-Zuid-Wales (Australië).
Het Hooggerechtshof van Utah maakte zelfs uit, dat
oeverrechten in een Staat, waar bevloeiing noodzakelijk
is, uit den aard der zaak onwettig zijn.
In Californië is de leer der oeverrechten bij de wet
nimmer uitdrukkelijk erkend of afgeschaft en de rechtsgeleerden hebben- daarover verschillende opvattingen.
Het Hooggerechtshof van Californië heeft bij verschillende processen het instituut der oeverrechten
geldig verklaard.
Een strikte erkenning van het oeverrecht zou aan
het gebruik van water voor bevloeiing feitelijk den
nekslag geven, omdat ook al kon het bevloeiingswater,
dat een oevereigenaar aftapt, steeds weer binnen de
grenzen van het land in de rivier, waaruit het is
afgetapt, worden teruggeleid, in elk geval gaat een
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gedeelte door verdamping enz. verloren. Daarom kan
het oeverrecht in Californië onmogelijk gelijk gesteld
worden met dat, wat het in Engeland is.
Het wordt dan ook in Californië veel milder geïnterpreteerd dan in een nat land het geval zou zijn, maar
dit heeft juist weer aanleiding gegeven tot halfslachtige
uitspraken van de rechtbanken. In de meeste gevallen
is echter het nadeel, dat van een strikte toepassing
van het oeverrecht het gevolg zou zijn, achterwege
gebleven en is aangenomen, dat een oevereigenaar het
aftappen van water uit de rivier bovenstrooms van
zijn land alleen kan beletten indien en voor zoover
als het gebruik voor eenigeiiei doel, dat hij zelf van
het water maakt, geschaad word.t De grondslag van
hét oeverrecht wordt daarmede teruggebracht tot het
gebruik van het water.
De eigenaar van oeverlanden heeft de bevoegdheid
zijn oeverrechten te verkoopen of te verhuren aan
anderen niettegenstaande het karakter van het oeverrecht
daardoor geheel verandert.
Uit het bovenstaande blijkt dus hoeveel onzekerheid
er op het gebied van waterrechten in Californië heerscht
en hoe noodig het is dat daaromtrent door den wetgever
eindelijk een afdoende regeling getroffen wordt.
Helaas is Californië niet de eenige Staat waarin de
is geregeld en
waterwetgeving zoo onvoldoende
zulke zonderlinge voorschriften bevat. Zoo werd bijv:
door schrijver dezes bij de inlaatsluis van het in
laanleg zijnde Huntley hoofdkanaal, dat uit de Yellowstone-rivier water zal aftappen door de bevloeiing

33000 acres in de vlakte van Huntly in den
Staat Montana en dat tot een der werken van den
Reclamation Service behoort, een nagenoeg onleesbare
„Notice of Appropiation" aangetroffen in een oud blik
melkkistje, vastgespijkerd aan een telegraafpaal van de
daar langs loopende spoorbaan van de Northern Pacific,
waarin namens de Unie zekere hoeveelheid water uit
de Yellowstone-rivier wordt opgeëischt voor het Huntleyontwerp.
van

±

§

5.

Irrigatiedistricten.

In 1887 toen de drang naar uitbreiding van bevloeiing
in Californië steeds grooter werd, maar de Staat niet
bij machte was het irrigatievraagstuk zelf ter hand te
nemen heeft men getracht het irrigatiewezen in nieuwe
banen te voeren door het aannemen van de z. g.
Wright Act, die na veranderingen en aanvullingen
in 1897 vervangen is door de thans geldende z. g.
Bridgford-Act, welke echter volkomen de zelfde strekking heeft als de Wright-Act.
Deze wet beoogt het oprichten van corporaties
genaamd: irrigatiedistricten, welke alle gronden omvatten die uit een gemeenschappelijke bron bevloeid
worden of kunnen worden en die als publiek rechterlijke lichamen de zelfde bevoegdheden hebben als onze
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waterschappen. Zij zijn dus als voorioopers te beschoude vroeger reeds besproken Water Users'
Associations in de gebieden waarin irrigatiewerken
onder de Reclamation Act worden aangelegd, maar
zij verschillen daarvan o. a. in dien zin, dat waar de
Water Users'Association met den aanleg der werken
zelf geen bemoeienis heeft en feitelijk meer een administratief lichaam is, het irrigatiedistrict een uitgebreider taak heeft, omdat daartoe ook in de eerste plaats
de aanleg van irrigatiewerken behoort.
De genoemde wetten, die bij een goede toepassing
een groot succes zouden hebben gehad, zijn door
onoordeelkundige uitvoering, vooral in de eerste jaren,
dikwijls een ramp voor de betrokkenen geweest. Zij
hebben dan ook aan voortdurende en hevige aanvallen
van een deel der Californische burgers blootgestaan,
maar zijn door de in het algemeene goede strekking
wen van

nimmer ingetrokken en thans tellen zij onder hunne
voorstanders mannen, die weinige jaren geleden nog
tot de felle opposanten behoorden. Volgens deskundigen en voornamelijk volgens hen, die niet bepaald
dwepen met de Reclamation'Act, wordt in de irrigatiedistricten een van de voornaamste middelen gezien
om het bevloeiingswezen in Californië op te voeren
tot het hooge standpunt, waartoe klimaat en bodem
het in staat stellen. Men dient niet te vergeten, dat
in Californië bijna alle bebouwd en bevloeibaar land
in privaatbezit verkeert en aanleg van irrigatiewerken
door tusschenkomst van den Staat of van de Unie
daar dus minder gemakkelijk gaat dan in streken waar
het meerendeel der bevloeibare gronden nog onbebouwd of niet vervreemd is.
De Wright-Act had ten doel den tegenstand te breken
van hen, die uit sleur of verkeerd inzicht ongenegen
waren hun land onder bevloeiing te brengen en wel
door hen te dwingen in de kosten zoowel van aanleg
als van beheer der irrigatiewerken bij te dragen, onverschillig of zij bevloeiings water wilden gebruiken
of niet. Hierin ligt dus een kenmerkend onderscheid
met de Water Users' Association, omdat daarbij een
grondeigenaar binnen het irrigatiegebied nimmer gedwongen kan worden in de kosten der werken bij
te dragen. Een tweede niet minder belangrijk beginsel is, dat allen, die in het irrigatie district wonen
en die dus direct belang hebben bij de meerdere welvaart die elk oordeelkundig aangelegd en beheerd
bevloeiingswerk medebrengt, in de aanlegkosten van
het werk moeten bijdragen. Dit laatste beginsel is
van veel belang omdat het den weg aanwijst die ook
op Java bij het tot stand brengen van irrigatiewerken
gevolgd zou kunnen worden. Immers hoe dikwijls
komt het daar niet voor dat de aanleg of verbetering
van bevloeiingswerken zoo niet afstuit op, dan toch
in elk geval vertraagd wordt door de z. g. geringe
rentabiliteit, voor de berekening waarvan bijna uitsluitend de vermeerdering in landrente in aanmerking

48

Het

bevloeiingswezen

wordt gebracht. Wel wordt bij het aantoonen van
het nut van een irrigatiewerk gewoonlijk gewezen
op de vermeerdering van de bedrijfsbelasting, het hoofdgeld, het zout-en opiumdebiet, de rijtuigbelasting enz,
maar de vermeerdering daarvan onttrekt zich meestal
niet alleen aan een berekening maar ook aan een schat-

ting.
Ware het nu mogelijk om van een ieder, die direct
of indirect belang bij den aanleg van een irrigatiewerk heeft, een bijdrage te vorderen in verhouding
tot zijn draagkracht en het voordeel dat hij van het
werk kan hebben, dan zou men op Java ongetwijfeld
veel verder komen dan nu het geval is, vooral in
streken waar suikerfabrieken gelegen zijn.
De bijdrage zou niet in eens of in korten termijn
voldaan behoeven te worden maar in den vorm van
rentt voor-en aflossing van-een leening ten behoeve
van de werken betaald kunnen worden evenals dit
bij de irrigatiedistricten in Californië geschiedt.

Het navolgende is een kort overzicht van het tot
stand komen, de inrichting en de werking van een
irrigatiedistrict onder de Bridgford-Act.
Indien eigenaren van gronden, die bevloeibaar zijn
uit een gemeenschappelijke rivier of bron en door een
zelfde stelsel van werken, verlangen tot de oprichting van een irrigatiedistrict over te gaan, moeten
zij een daartoe strekkend verzoek richten tot den
raad van supervisors ') van de county waarin de
gronden gelegen zijn. Daarvoor is benoodigd niet
een meerderheid der eigenaren; maar eigenaren
van de meerderheid in de belastbare waarde van
de gronden binnen de grenzen van het op te richten irrigatie district moeten het wenschen. De belastbare waarde wordt ontleend aan de openbare registers.
In het verzoek moeten de grenzen van het irrigatiedistrict, de rivier of bron waaraan het water ontleend,
de werken die aangelegd of aangekocht zullen worden
enz, omschreven worden, terwijl als waarborgfonds
gestort moet worden het dubbele van het bedrag der
vermoedelijke kosten aan de oprichting verbonden.
De raad van supervisors is bevoegd de grenzen van
het op te richten irrigatiedistrict te wijzigen en heeft
het recht gronden, die naar zijn oordeel niet bevloeid
kunnen worden, uit te sluiten en gronden, die bevloeibaar zijn er bij te voegen; evenwel is hij niet bevoegd
bevloeibare gronden van de opneming in het irrgatiedistrict uit te sluiten. De raad is verplicht alle belanghebbenden die hun bezwaren tegen de oprichting
wenschen in te brengen aan te hooren en schrijft
indien hij meent, dat de wettelijke bepalingen zich
Waar zooals we vroeger zagen de counties in hun ver')
houding tot Staat en gemeenten gelijk gesteld kunnen worden
met onze provincies, kunnen de supervisors van de county
vergeleken worden met de leden der Provinciale Staten en
meer in het bijzonder met Gedeputeerde Staten.
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niet

tegen

de

oprichting

van
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irrigatiedistrict

verzetten, een stemming uit onder alle ingezetenen
binnen de grenzen van het irrigatiedistrict ten einde
te beslissen of tot de oprichting daarvan al dat niet
zal worden overgegaan. De bepaling dat tot deze
stemming niet uitsluitend de eigenaren van bevloeibaar land, maar alle burgers binnen het op te
richten irrigatiedistrict, die bij de gewone verkiezingen
voor den Staat, gemeenten, enz. stemgerechtigd zijn,
worden toegelaten, is van groot belang. Helaas hebben voor- en tegenstanders onder de meest belanghebbenden, i. c. de landeigenaren, door het bewerken
van de dikwijls vlottende bevolking op het platte land
van Californië, daarin wel eens een middel gehad om
hun doel te bereiken. Minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen moet er vóór zijn, wil tot de oprichting van het irrigatiedistrict overgegaan worden.
Het bestuur van het irrigatiedistrict is in handen
van 5 „directors", die ieder een gedeelte van het
irrigatiedistrict vertegenwoordigen, waartoe dit in 5
zooveel mogelijk even groote divisies verdeeld wordt;
zij worden gekozen uit de landeigenaren, tevens inwoners van het irrigatiedistrict, voor den tijd van 4 jaren.
De bestuurders worden in twee series verdeeld, die
om de twee jaren aftreden; zij kiezen uit hun midden
een president. De vergaderingen van het bestuur zijn
publiek, terwijl het archief steeds voor alle belanghebbenden open staat; jaarlijks wordt door het bestuur een finantieel verslag uitgebracht.
De bevoegdheid van het bestuur is zeer groot; het
heeft de leiding van alles, sluit contracten met aannemers van werken, benoemt en ontslaat alle ambtenaren en beambten van het irrigatiedistrict en regelt
hun werkzaamheden. Het bestuur laat opnamen verrichten, projecten opmaken en heeft het recht hetzij
bij minnelijke schikking, hetzij door gerechtelijke onteigening de beschikking te krijgen niet alleen over
gronden benoodigd voor den aanleg van werken, maar
ook van rechten op het gebruik van water en van
reeds voltooide of in aanleg zijnde particuliere irrigatiewerken. Vooral de bevoegdheid om waterrechten
desnoods door onteigening te verkrijgen is van groot
belang. Het geval, dat eigenaren van waterrechten
niet dan tegen ongehoorde sommen afstand doen van
hun dikwijls twijfelachtig „recht" ten behoeve van
watergebruikers, is dus bij een irrigatiedistrict niet

mogelijk.
Voor uitgaven boven de 10.000 dollar heeft het
bestuur vooraf de toestemming van de landeigenaren
noodig. Het bestuur is bevoegd om indien het dit
in het belang van het irrigatiedistrict acht, het stelsel van
leidingen en kanalen te verpachten bij publieke inschrijving, mits daardoor geen bestaande wettige belangen
benadeeld worden.
Wat de waterverdeeling betreft is een zeer zonderlinge bepaling in de wet opgenomen nl. dat de hoe-
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veelheid bevloeiingswater waarop ieder landeigenaar Modesto irrigatiedistrict, de stad Modesto, die zelf geen
recht heeft evenredig is aan het bedrag waarvoor hij druppel uit de bevloeiingsleidingen gebruikt, omdat
zij haar eigen waterleiding heeft, niet minder dan ! / 4 van
in de belasting voor het irrigatiedistrict is aangeslagen;
verder is elk rechthebbende op bevloeiingswater bevoegd
alle belastingen voor het irrigatiedistrict. Een eigenaar
een grooter of kleiner deel van het hem toekomende van een gewoon woonhuis betaalt daar bijv: 50 dollar
water aan anderen te verkoopen of af te staan. De 's jaars aan het irrigatiedistrict.
Daar belasting op onroerende goederen in de meeste
goede bepaling van de Reclamation-Act dat het recht
onder
die
wet, Staten der Unie de voornaamste, belasting is, aangezien
op het gebruik van water, verkregen
aan het land verbonden is en dat nuttig gebruik de
zij vooral bij een vlottende bevolking het gemakkelijkst
grondslag, de maat en de grens van dat recht zal zijn is is te heffen en het moeielijkst te ontduiken, heeft men
dus bij de wet op de irrigatiedistricten verre te zoeken. van den zelfden grondslag gebruik gemaakt voor de
Wel heeft de Staat zich uitdrukkelijk het recht belasting ten behoeve van de irrigatiedistricten.
voorbehouden op het gebruik van het water controle
Indien voor de voltooiing van de werken de opbrengst
hebben
werd
uit te oefenen, maar zooals we gezien
uit den verkoop van schuldbrieven niet voldoende is
reeds in 1888, dus één jaar na de uitvaardiging van en door belanghebbenden een nieuwe leening niet
de Wriglit-Act het ambt van Staats-ingenieur voor de gewens:ht wordt, is het bestuur verplicht te trachten
het ontbrekende te verkrijgen, door een directe bijdrage
irrigatie afgeschaft.
Indien, vooral in de eerste jaren, van Staatswege van de belastingschuldigen; een daartoe strekkend
door deskundigen meer toezicht op de jeugdige en voorstel wordt aan het oordeel van alle stemgerechtigden
daardoor veelal overmoedige irrigatiedistricten ware onderworpen.
De „assessor" of taxateur van het irrigatiedistrict is
gehouden, zou de dikwijls zoo nadeelige uitwerking
van de wet voorkomen zijn.
belast met het schatten van de waarde van alle onroerend goed gelegen binnen het irrigatiedistrict, en
De bevoegdheid, die bij de wet aan de irrigatiedistricten is toegekend, om voor het bestrijden van
wordt daarin zoo noodig door eenige helpers bijgestaan.
sluiten
is
Elk jaar heeft zoon schatting plaats. Door het bestuur
uitgaven voor werken enz. leeningen te
uitvoerig geregeld. Het aangaan van een leening moet wordt in evenredigheid tot de geschatte waarde elks
door de meerderheid van alle stemgerechtigden binnen aandeel in de te heffen belasting voor de rente en eventueele aflossing der leening vastgesteld; het betuur is
het irrigatiedistrict goedgekeurd worden. De wijze
van aflossing is bij de wet voorgeschreven en mag
verplicht bezwaren tegen de schatting of tegen den
niet beginnen vóór 21 jaren verstreken zijn; aan het aanslag aan te hooren. In geval het bestuur verzuimt
eind van dat jaar wordt 5 "/o van de geheele schuld of weigert de aanslag vast te stellen of te innen wordt
afgelost, aan het eind van elk daaropvolgend jaar dit van Staatswege gedaan en wordt als grondslag voor
respectievelijk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 en 16ü/ u zoodat de berekening van elks aanslag de belastbare waarde
aan het eind van het 30ste jaar na het aangaan der
volgens de staatsregisters gebruikt.
de
schuld
is.
Door
deze
Bij wanbetaling van het verschuldigde bedrag worleening
geheele
gedelgd
van
den
de onroerende goederen van den belastingschuluitgestelde aflossing worden de eerste gebruikers
het water, die gewoonlijk toch al voor zware uitgaven
dige geëxecuteerd.
staan, niet te veel belast; de afbetaling zal aan hun
Uitgaven voor den aanleg, aankoop of verbetering
van werken met inbegrip van den aankoop van wanakomelingen, die van de voordeden van het irrigaterrechten moeten altijd uit het z.g. bouwfonds bestreden
werk ten volle profijt kunnen trekken, zooveel gemakvallen.
De
rente
en
worden, hetwelk uit den verkoop van obligaties of uit
kelijker
obligaties geven s°/0
niet
kleiner
niet
mogen
zijn dan 100 en
grooter dan bijdragen van alle belastingschuldigen gevormd wordt.
500 dollar. Het bestuur heeft het recht deze obligaties
Wat betreft uitgaven voor het beheer, het toezicht
van tijd tot tijd te verkoopen tot een aantal als noodig is en het gewoon onderhoud der werken m. a. w. de
om aan geld te komen voor de uitvoering van werken jaarlijks terugkeerende uitgaven, deze kunnen alleen
enz. De obligaties worden bij inschrijving aan den van de gebruikers van het bevloeiingswater geheven
meest biedende verkocht, maar in geen geval mogen worden. Maar toch heeft het bestuur het recht ook
ze beneden pari afgestaan worden. De benoodigde
deze uitgaven over alle belastingsschuldigen om te
slaan in evenredigheid tot de geschatte waarde van
gelden voor de rentebetaling en later voor de aflossing der leening worden verkregen door het heffen het onroerende goed.
van belastingen van alle onroerende goederen binnen
het irrigatiedistrict. Dit is een van de meest aanZooals reeds werd gezegd heeft de wet tot talrijke
gevochten bepalingen der wet geweest, omdat niet misbruiken aanleiding gegeven. In de eerste plaats
alleen de eigenaren van bouwland, maar ook die van doordat de uitvoering van de werken veelal niet in hanhuizen in de belasting voor het irrigatiedistrict worden den van deskundigen was, maar vooral door de veraangeslagen. Zoo betaalt in het hierna te behandelen gunning die de wet geeft om leeningen aan te gaan.
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Op groote schaal werd met den aanleg van omvangrijke, kostbare en veelal te laag geraamde werken
begonnen, die wegens gebrek aan geld niet voltooid
konden worden.
Ook hier heeft het enthousiasme van irrigatie-fanatici
veel kwaad gedaan en een geleidelijke planmatige
ontwikkeling van het irrigatiewezen tegengehouden.
Daar de wet met het oog op het ontlasten van de
eerste Q cbruikers voorschrijft, dat met de aflossing der
leeningen eerst 20 jaren na het aangaan daarvan begonnen mag worden, werd er maar op los geleend.
Van de meeste irrigatiedistricten waren dan ook de
obligaties, die niet beneden pari uitgegeven mogen
worden, al spoedig onverkoopbaar.
Hoewel de wet voorschrijft dat de aannemers der
werken niet met obligaties betaald mogen worden,
geschiedde dit toch door middel van stroomannen, en
hielden de aannemers, die op deze wijze toch met de
gedeprecieerde obligaties betaald werden, daarmede
rekening door veel hooger in te schrijven. Een ander
middel om de wet te ontduiken was dat men de werken
niet door aannemers liet aanleggen, maar dat ze door
particulieren werden aangelegd en na voltooiing van
hen overgenomen werden met betaling van obligaties,
daar de wet niet verbood om voltooide werken aldus
over te nemen.
Deze finantieele operaties gaven aanleiding dat de
schuldenlast van sommige irrigatiedistricten zóó hoog
werd, dat de rente redelijkerwijze niet opgebracht
kon worden.
Ontelbare processen zijn gevoerd om de grondwettigheid van de Wright-Act te betwisten, vooral door de
eigenaren van gronden, die om vroeger genoemde
redenen niet tot bevloeiing van hun gronden wenschten
over te gaan. Maar het Hooggerechtshof van Californië
heeft in hoogste instantie steeds ten gunste van de

geld dat hij stellig tegen minder dan 5% kan opnemen.
Uit het verschil in rente zouden dan de kosten van
het toezicht bestreden kunnen worden.
§

6.

Modesto en Turlock-irrigatiedistricten.

Deze beide irrigatiedistricten worden bevloeid uit
de zelfde rivier, de Tuolumne ') en middels den
zelfden dam, den Lagrange dam. Zij liggen aan weerszijden van de Tuolumne-rivier in de San Joaquin-vallei,
ongeveer 200 K. M. ten zuidoosten van San Francisco
en worden in grootte door weinig andere overtroffen.
De landbouw toestanden verkeeren in beide districten
in ongeveer de zelfde conditie, zoodat zij praktisch
als één geheel beschouwd kunnen worden.
De Tuolumne-rivier, die op de Sierra-Nevada ontspringt (zie fig 11) is een der grootste en waterrijkste
affluenten van de San Joaquin.
Het Modesto irrigatiedistrict wordt in het noorden
begrensd door de Stanislausrivier (zie fig 16, waarin
de grens van het Modesto-irrigatiedistrict met een zware
getrokken lijn, die van het Turlock-irrigatiedistrict
met een bloklijn is aangegeven); de zuidgrens van
het Turlock-irrigatiedistrict is de Mereed-rivier. 2)
Van beide irrigatiedistricten loopt de westgrens op
eenigen afstand van de San Joaquin-rivier; de onmiddel-

bemoeit.

lijk langs deze rivier gelegen gronden hebben dikwijls
overlast van water.
De oostgrens van het Modesto-irrigatiedistrict valt
grootendeels langs het hoofdkanaal; die van het Turlock-irrigatiedistrict loopt uit een hydrographiscli
oogpunt meer willekeurig en valt grootendeels samen
met de sectiegrenzea (section Unes).
De oppervlakte van het Modesto-irrigatiedistrict bedraagt 81,143 acres, die van het Turlock irrigatiedistrict
176.210 acres te zamen 257.353 acres dus ongeveer
104.000 H.A. of 147.000 bouw; het eerste ligt geheel, het
tweede grootendeels in Stanislaus county, waarvan de
grens met Merced-county door het zuidelijk deel van
het Turlock-irrigatiedistrict loopt. De gronden binnen
beide irrigatiedistricten behoorden vroeger tot de vruchtbaarste van de San Joaquin-vallei; maar het voortdurende verbouwen van tarwe deed ze in opbrengst
sterk achteruitgaan. Bovendien daalden in den loop
der jaren de prijzen der landbouwproducten, zoodat
velen de productiviteit van hun bezit door irrigatie
wenschten te verhoogen, maar het noodige geld was
daarvoor niet bij elkaar te krijgen.
Reeds in 1878, dus 9 jaren vóór de uitvaardiging
van de Wright-Act, werd bij een speciale wet een
soort irrigatiedistrict opgericht waarvan de grenzen
ongeveer met die van het tegenwoordige Modestoirrigatiedistrict samenvallen, maar tot den aanleg van
werken werd niet overgegaan. Dit geschiedde eerst

Ook finantieel zou de Staat de irrigatiedistricten
kunnen steunen door zoo noodig de s°/ 0 obligaties
tegen pari over te nemen en deze te betalen met

Spreek uit: Toeoloemé
De Mereed-rivier stroomt in haar bovenloop door de bekende Yosemite-vallei.

wet uitspraak gedaan.

Het succes dat eenige van de meer dan 40 irrigatiedistricten in Californië hebben gehad, met name in de
counties Tulare en Kern (zie fig: 10) en in ZuidCalifornië, wijst er echter op, dat de goede beginselen,
die de wet inhoudt n.l. zelfbestuur en beschikking over
zelf opgelegde belastingen wel degelijk tot hun recht
kunnen komen, en enkele van de irrigatiedistricten
zullen dan ook de gevolgen van vroeger wanbeheer
zonder veel moeite te boven kunnen komen. Onder
deze behooren o. a. de nader te bespreken Modesto
en Turlock irrigatiedistricten.
Daar zelfbestuur staatstoezicht volstrekt niet behoeft
uit te sluiten, zal het in elk geval wenschelijk zijn dat
de staat zich wat meer met de irrigatiedistricten
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nadat de Wright-Act (waarvan de voorsteller, Wriqht,
zelf een inwoner van het Modesto-irrigatiedistrict was)
was aangenomen tegelijk met de oprichting van het

aangrenzende Turlock-irrigatiedistrict.
De oprichting van beide irrigatiedistricten ging met
verzet gepaard, vooral van de groot-grondbezitters,
die gedwongen werden aan het irrigatiedistrict belasting te betalen, onverschillig of zij water gebruikten
of niet. Hoewel in de minderheid, belemmerden zij
den voortgang der werkzaamheden door hevige oppositie, het oprichten van comités van verweer en
voortdurend procedeeren.
De achterstallige belastingbetalers kochten de in
waarde sterk gedaalde obligaties en onbetaalde coupons op en betaalden daarmede hun belasting. In
1897 slaagde de oppositie er zelfs in, de meerderheid
in het bestuur te krijgen en gedurende 4 jaren weigerde dit de belastingcohieren op te maken.
Toen echter de tarweprijzen in 1899—1901 voortdurend laag bleven, zag de oppositie het onredelijke
van haar verzet in ').
In 1901 kwam men in beide districten tot een vergelijk en sindsdien kon de voltooiing der reeds begonnen werken krachtig ter hand worden genomen,
zoodat in het Modesto-irrigatiedistrict in 1904, dus
17 jaren na de oprichting, voor het eerst bevloeid
kon worden. De uitbreiding van de bevloeiing in de
laatste jaren blijkt uit het volgende:

bevloeide

acres

in

1903

bevloeide

acres
1903
12.000

in

het

Modesto-irrigatiedistrict
1906
1904
1905
1907
2.000
5.000 12.685 14.500
het

1904
20.000

Turlock-irrigatiedistrict
1907
1905
1906
28.100

34.000

40.000

De oppervlakte die voor bevloeiing niet in aanmerking komt bedraagt respectievelijk 10.000 en 20.000
acres, dus in beide districten ongeveer '/s van de

bruto oppervlakte.
Het voornaamste werk, dat in de woelige jaren van
1887—1901 tot stand kwam, is de bekende dam in de Tuolumne-rivier bij Lagrange, welk reeds in 1893 voltooid
werd. Deze dam (zie fig 17 en 18) heeft terecht groote
vermaardheid, want hij is de hoogste overstortdam van
')

Een

der

tegenwoordige „directors" van het Modesto-

irrigatiedistrict was jarenlang een der felste opposanten. Als
eigenaar van 2COO acres onbevloeid land moest hij jaarlijks ongeveer 2500 dollars belasting aan het irrigatiedistrict opbrengen.
Maar zijn land, dat vroeger hoogstens 30 dollars per acre waard
was, verkoopt hij nu in kleine perceelen tegen minstens 75
dollar pc"r acre. (de kooper moet het op eigen kosten voor
bevloeiing geschikt maken). Na aftrek van reeds betaalde belastingen kan men rekenen dat zijn bezit 25 dollar per acre in
waarde is gestegen, dus dat {*e mogelijkheid om zijn land te

een voordeel van 50.000 dollar heeft opgeleverd.
Hij behoort thans dan ook tot een der grootste
voorstanders van irrigatie.

bevloeien hem

51

de wereld. De dam, die in plattegrond boogvormig
is, heeft een ontwikkelde lengte van 300 voet dus ruim
90 M, en is ongeveer 120 voet (36 M) hoog. 2 ) Bij
het ontwerp was blijkens fig: 18 de maximum waterstand bovendatns aangenomen op ongeveer 15'/2 v °et
boven de kruin van den dam. De hoogste „bandjir"
sinds de voltooiing in 1893 kwam voor in 1907, eenige
maanden voor mijn bezoek aan den dam; het water
bereikte toen een hoogte van juist 15V2 vot; t (4.70
M) boven de kruin van den dam en stond toen slechts
23" (ongeveer 60 c.M) beneden de kruin van den
leimuur van de inlaatsluis van het Modestokanaal.
(In fig 17 staat het Modestokanaal aangegeven met
een open voorkanaal; dit laatste is thans echter middels een inlaatsluis in het verlengde van den dam

afsluitbaar.)
Indien men voor de berekening van den afvoer over
de stand bij boyengenoemden hoogwaterstand de formule voor den overlaat met breede kruin toepast,
welke formule voor dit geval een te lage uitkomst
geeft, dan vindt men daarvoor ruim 1400 M 3.
Bij gebruik van de formule voor den overlaat in
dunnen wand, die een te hooge uitkomst geeft, wordt
de afvoer 20 u / n hooger 3 ) dus ongeveer 1700 M :i .
Dat de rivierbodem benedendams en het kunstwerk
zelf tegen een overstorting van dergelijke hoeveelheden
water over een hoogte van globaal 30 M op den duur
bestand zijn is n.h.v. aan twee omstandigheden te
danken. Vooreerst bestaan de rivierbodem en wanden
ter plaatse van het kunstwerk uit glashard gesteente
(dioriet) en voorts voert de rivier geen steenen, grind
of zand af. Bij de snelheid, die het overstortende
water dat gedeeltelijk op het ojiefvormige benedenvlak
van de stuw neerstort, verkrijgt, zou zelfs matig zandhoudend water door zijn schurende werking zeker
aantasting van het kunstwerk ten gevolge hebben.
Volgens mededeeling van het toezichthebbend personeel
is aan het benedenvlak van den dam nog niet de minste
beschadiging te bespeuren. Ongetwijfeld zal een dergelijke hoogte van overstorting bij andere kunstwerken
wel zelden nagevolgd kunnen worden.
Het water van de Tuolumnerivier is bij alle afvoeren
exceptioneel helder.
Spuisluizen zijn dan ook in den dam niet aanwezig.Ook komen er in het water weinig of geen zouten in oplossing voor; dit zelfde is het geval met den grond
in beide irrigatiedistricten, die absoluut vrij zijn van
het in Amerika zoo dikwijls voorkomende en ge-

vreesde „alkali."
J

)

In het weekblad „de Ingenieur" jaargang 1905 No 15 komt

een beschrijving van dezen dam met aansluitende kunstwerken
voor, toegelicht met photo's en teekeningen, waaraan de beide
bovengenoemde figuren ontleend zijn.
s ) Daar voor den afvoercoëfficient in de laatste formule voor
dit geval 0.42 kan worden aangenomen, verhouden de afvoeren
van beide typen overlaten zich als 0.35 tot 0.42.
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De zandafzettingen, die men in beide hoofdkanalen
op geruimen afstand van de prise d'eau ziet, zijn dan
ook niet afkomstig uit de rivier, maar van het terrein
waardoor deze kanalen stroomen; zoodra de werkzaamheden, die ten doel hebben de snelheid van het
water in de verschillende kanaalpanden in overeenstemming te brengen met de geaardheid van den grond,
voltooid zijn, zullen deze zandafzettingen natuurlijk
niet meer voorkomen.
De plaats voor den dam, die gelegen is op het
punt waar de rivier een nauwe diepe kloof (canyon)
verhat, was als van zelf aangewezen. Beneden de
prise d'eau zijn de rivierwanden flauwer en bestaan
zij uit een leiachtig gesteente.
Het Turlock-kanaal moest echter over de eerste 180
M beneden den dam als tunnel in de zelfde harde
steensoort worden uitgehouwen als die, waarop de
dam is opgetrokken. De steen was echter zóó hard,
dat bij de uitvoering van dit korte eind tunnel niet
minder dan drie aannemers failleerden.
De capaciteit van het Modesto-kanaal was oorspron18 M 3
kelijk ontworpen op 640 kubieken voet of
kubieken
per seonde, het Turlock-kanaal op 1500
voet of
42/2 M 3 per seconde. Daar deze hoeveelheden niet direct bennodigd waren, zijn beide
kanalen op geringere capaciteit uitgevoerd en worden
zij verruimd al naar mate daaraan behoefte bestaat. Bij
de verbeteringen, die beide kanalen in de laatste jaren
ondergaan en bij den bouw van alle nieuwe permanente
kunstwerken daarin, is er op gerekend, dat het Modestokanaal 750 kubieken voet of ruim 21 M 3 per
sec nde, het Turlockkanaal 1500 kubieken voet of
ongeveer 42 'l 2 M 3 per seconde zal aftappen.
Beide irrigatiedistricten baseeren hun recht op het
gebruik van water uit de Tuolumne-rivier in hoofdzaak,
op toeeigening. Zoo eischte het Modestoirrigatie
district een hoeveelheid op van 250.000 „miners inches"
dus van 5000 kubieken voet per seconde of ongeveer
het achtvoud van de oorspronkelijk ontworpen kanaalcapaciteit; het Turlock-irrigatiedistrict was bescheidener en eischte slechts 4500 kubieken voet per
seconde of het drievoud van de kanaalcapacititeit op.
±

±

De irrigatiedistricten zijn onderling overeengekomen de
beschikbare hoeveelheid water te verdeelen in reden
van hun oppervlak, dus ongeveer als 1 tot 2. Deze
laatste verhouding is ook voor de capaciteit van de
hoofdkanalen aangenomen. In beide districten zal dus
bij normaal kanaalpeil 1 kubieke voet per seconde
beschikbaar zijn voor ongeveer 110 acres bruto, overeenkomende met 0.45 Liter per bouw per seconde.
Gelukkig hebben beide irrigatiedistricten buiten een
goud-mijn, die een betrekkelijk kleine hoeveelheid
water voor haar bedrijf aftapt, geen ernstige concurrenten.
Ook gedurende de jaren, dat zij tot werkeloosheid
gedoemd waren en dus de vroeger genoemde bepaling in de waterwetgeving van Californië, omtrent
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het onafgebroken voortzetten van het werk niet nagekomen kon worden, zijn hun rechten op het gebruik van
bevloeiingswater niet vervallen, omdat zooals we zagen,
dit recht alleen vervalt indien een volgend opeischer
de bepalingen van de wet, wèl nakomt. Toevallig is
er gedurende den tijd, dat er niet gewerkt werd, geen
andere claim ingeschreven. Indien het recht van de
irrigatiedistricten op het gebruik van het water uit de
Tuolumue-rivier eventueel betwist mocht worden, dan
zouden zij als eigenaren van oevergronden ook hun
„oeverrechten" in het geding kunnen brengen.
Bij het ontwerp van het Modesto-kanaal was aangenomen, dat er jaarlijks een hoeveelheid water moest
aangevoerd worden, voldoende om het irrigatiedistrict
met een schijf van 2 voet 8 inches dus ongeveer 800
m.M hoogte te bedekken. Bovendien kan men rekenen
op een jaarlijkschen regenval van gemiddeld 12 inches
of 300 m.M, welke volgens de regenwaarnemingen te
Modesto gedurende de 15 jaren 1889-1904 als volgt
over de verschillende maanden van het jaar verdeeld was:
50,3 m.M
Januari
Februari
43.2
Maart
43.8
„

„

April
Mei

26.2
16.5

Juni
Juli

1.0
0.5

0.3

Augustus
September
October
November
December

8.0

19.7
41.8
51.2

Jaarlijksch gemiddelde:

„

„

„

„

„

„

~

„

„

„

~

~

~

„

„

„

~

~

~

„

302.5 m.M

Uit deze opgave blijkt, dat de maanden Juni, Juli en
Augustus waarin te zamen gemiddeld nog geen 2 m.M
regen valt, praktisch als regenloos beschouwd kunnen
worden. Van de 15 jaren van waarneming kwam dan
ook in elk dezer 3 maanden respectievelijk in slechts
3— 1 en 2 jaren eenige regenval voor. De droge tijd
kan men aannemen te vallen in de maanden Mei tot en
met September.
Gelukkig vallen de veranderingen in waterbehoefte
gedurende het bevloeiingsseizoen samen met de veranderingen in rivierdebiet. Zooals we in § 1 van
Hoofdstuk I zagen valt op de Sierra-Nevada de meeste
neerslag in den winter: maar de rivieren die van deze
bergen afstroomen hebben hun grootste debiet in den
voorzomer wanneer de sneeuw op de bergen smelt.
Dit is dus ook het geval met de Tuolumne-rivier
waarvan de gemiddelde maandelijksche afvoer in de
afgeloopen tien jaren bedroeg in:
acre voet
85.300
Januari
Februari
143.200
Maart
202.300
Transporteere

430.800

acre

voet.
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Per transport
April
Mei

Juni
Juli

Augustus
September
October
November
December
Gemiddeld jaarlijks:
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acre

430.800
288.100
449.500
397.300

voet.

111.800

21.600
10.480
37.900
46.600
61.800

acre voet.

1.855.880

Het irrigatieseizoen valt van begin Maart tot begin
October; in de wintermaanden is geen water benoodigd.
De grootste behoefte aan water komt voor in de
maanden Mei, Juni en begin Juli, derhalve juist in den
tijd dat de Tuolumne een ruim debiet heeft.
Na half Juli is minder water noodig, zoodat tegen
einde September weinig of geen water behoeft te worden
aangevoerd; dit laatste is een geluk, want in Augustus
en September is het debiet der Tuolumne al zeer
gering. De gemiddelde rivierdebieten in kubieke voeten
per seconde zijn uit bovenstaande getallen gemakkelijk
af te leiden door ze te deelen door het dubbele aantal
dagen van de maand, omdat zooals we in § 1 van
dit Hoofdstuk mededeelden 1 kubieke voet per seconde
gedurende één dag aequivalent is met 2 acre voet.
Het debiet van de Tuolumne bedraagt dus in
September slechts 175 kubieken voet of 5 M 3 per
seconde.
Zooals we zagen is voor de capaciteit der beide
2250 kubieken
kanalen gerekend op 750 + 1500
voet of 64 M 3 per seconde. Derhalve zal bij volle
capaciteit de afvoer van beide kanalen te zamen per
135.000 acre voet.
maand bedragen: 30x2x2250
Deze hoeveelheid is in de maanden van grootste
waterbehoefte, Mei en Juni ten volle beschikbaar. Dit
is ook nog het geval voor het begin van Juli alhoewel
gerekend over de geheele maand het rivierdebiet kleiner
=

±

=

is dan de capaciteit der beide kanalen.
Hoewel tot nu toe het rivierdebiet voldoende is om in
de behoefte te voorzien, is het niet onmogelijk, dat
bij verdere uitbreiding van de bevloeide oppervlakte
het rivierdebiet te gering zal blijken te zijn in de
maanden Juli, Augustus en September; daarom is
men reeds bedacht op den aanleg van reservoirs.
Neemt men het voor het Modestoirrigatiedistrikt aangenomen cijfer 2'B" voor de jaarlijks aan te voeren
waterschijf (hetwelk zelfs voor de grondsoort van beide
irrigatiedistricten nl: een zanderige leem zeker aan
den hoogen kant is) ook aan voor het Turlockirrigatiedistrict, dan zou per jaar voor de beide districten,
die gezamenlijk een oppervlakte van rond 250.000 acres
beslaan, een totale hoeveelheid bevloeiingswater van
670.000 acre voet benoodigd zijn, terwijl de Tuolumne
gemiddeld jaarlijks 1,860.000 acre-voet afvoert; er
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bestaat dus ruim gelegenheid voor waterberging in
reservoirs.
Tot nu toe gebruiken de gronden veel meer water
dan waarop gerekend is, doch dit komt, doordat de
bevloeide oppervlakte in elk der beide districten nog
ver beneden de bevloeibare is en er dus voor een
spaarzame aanwending van het water geen reden is.
Zoo bleek bijv: in 1904 het eerste jaar van bevloeiing
in het Modestoirrigatie-district, dat met inbegrip van
de waterverliezen in de leidingen de bevloeide gronden
in dat irrigatiedistrtict niet een waterschijf van 2 voet
8 inch hoogte maar van ruim 13 voet hadden gebruikt;
in het Turlock irrigatiedistrict was dit in het zelfde
jaar ruim 8 voet. Na dien tijd is men wel zuiniger
geworden, maar toch is het gebruik nog veel te hoog
en eenige vrees voor de toekomst niet ongegrond.
Behalve gebrek aan kennis van de juiste aanwending
van het water is ook onvoldoende effening van de
gronden oorzaak van het groote watergebruik.
De verliezen door kwel zijn vooral in sommige
secundaire kanalen zeer groot. In het onverdeelde
Modestohoofdkanaal werd tusschen de prise d'eau
en een punt beneden Waterford (zie fig 16) en in het
onverdeelde Turlockhoofdkanaal tusschen de prise d'eau
en een punt beneden Hickman, welke afstanden on35 KM bedragen
geveer gelijk zijn en 22 mijlen of
+

een

waterverlies respectievelijk van 15

'/2°/ o en 18%

geconstateerd. In aanmerking nemende den doorlaatbaren grond, waardoor beide kanalen stroomen,
mogen deze verliezen niet bijzonder hoog worden
genoemd.
Om deze verliezen te beperken is men reeds in de
hoofdkanalen begonnen de bodem en wanden plaatselijk te bekleeden. Hiervoor wordt een betonlaag van
2/2 dikte gebruikt. Voor het eerste gedeelte van het
Modestokanaal alwaar de bodembreedte 34 voet bedraagt en de taluds, die een helling van 2 op 1 hebben,
tot een hoogte van 7' boven den bodem bekleed worden,
bedragen de kosten dezer bekleeding 8 dollar per
strekkenden voet dus bijna ƒ 70.— per M een getal dat
onbegrijpelijk hoog voorkomt indien men alleen den
inhoud van de beton in aanmerking neemt.
Van beide kanalen loopt het 8 K. M. lange gedeelte
beneden de prise d'eau vlak langs den rivieroever op
aanmerkelijke hoogte boven den rivierbodem. Het
kanaal moest daar in den hellenden leisteenachtigen
rivierwand worden uitgegraven en de dijk aan de
rivierzijde werd eerst gemaakt uit een kleivulling
tusschen gestapelde muren van leisteen. Deze laatste
verweerde echter en ten gevolge daarvan kwam nog
al eens een doorbraak („wash out") voor.
Plaatselijk zijn nog de sporen van die doorbraken
te zien in den vorm van geweldige gaten, die het neerstortende water in den rivierwand sloeg. In later jaren
heeft men die dijk zooveel mogelijk vervangen door
een betonmuur die thans reeds over groote lengte
"

±

HET

54

BEVLOEIINQSWEZEN IN DE VERSCHILLENDE STATEN

bij beide kanalen voorkomt. Deze betonmuur moest
met het oog op de hooge kosten licht geconstrueerd
worden en ten einde scheuren ten gevolge van
vormveranderingen te voorkomen, heeft men bij het
Modestohoofdkanaal dezen muur gemaakt in stukken
van 25 voet lengte gescheiden door een expansienaad.
Deze laatste wordt op verschillende wijzen gevormd
en gedicht. Het beste is nog gebleken een eenvoudige verticale naad van 1" dikte en deze met asphalt
te vullen. Deze naad wordt tijdens het maken van
den muur gevormd door 2 ijzeren platen van l j2",
die na het .verharden gemakkelijk verwijderd kunnen
worden.
Met het oog op de mogelijkheid van een „wash-out"
heeft men langs het eerste gedeelte van het Modestohoofdkanaal nog groote hoeveelheden hout in voorraad
om na een doorbraak onmiddellijk tot het bouwen van
een houten aquaduct te kunnen overgaan. In 1906
was bijv: midden in het bevloeiingsseisoen de bouw
van zoon aquaduct of „flume" noodig over een lengte
van 240 voet (± 72 M) welke in slechts negen dagen
voltooid werd.
Zoowel in de hoofd- als secundaire ! analen zijn
de meeste kunstwerken van hout gemaakt, dat gemakkelijk en goedkoop [verkrijgbaar is en waarvoor in hoofdzaak het redwood ') gebruikt wordt.
Dit hout is niet hard en dus gemakkelijk bewerkbaar;
niettegenstaande zijn geringe hardheid is het toch
zeer duurzaam en kan bovendien in alle afmetingen
verkregen worden. Het is niet zóó sterk als het
voortreffelijke Amerikaansche dennen en greenenhout, maar wint het daarvan in duurzaamheid. Op
groote schaal is er gebruik van gemaakt bij de lange
en hooge aquaducten die in beide kanalen voorkomen
en waarmede het water over de diepste ravijnen
gevoerd wordt. In het Modesto- hoofdkanaal komen
13 houten aquaducten voor tot een gezamenlijke lengte
van 2700 M, in het Turlock-hoofdkanaal 5 aquaducten

gezamenlijk lang 840 M.
Deze aquaducten zijn van bijzonder eenvoudige
constructie en niets anders dan houten kuipen van
rechthoekige doorsnede, gemaakt van planken van l /2
dikte. Om de 3 voet zijn bodem en wanden door een
houten raamwerk omgeven dat op langsliggers draagt,
welke op hun beurt door de houten jukken gedragen
worden. De groote lengten waarin men het redwood
kan krijgen, maakt het construeeren van zeer hooge
jukken mogelijk en niet duur.
Het eenige metselwerk dat men bij deze aquaducten
aantreft zijn de betonneuten waar op de jukken steunen.
De planken van de kuip worden zonder messing en

"

Het redwood (sequoia senpervirens) komt in boomen van
reusachtige afmetingen voor, al zijn deze niet zóó groot als de
m eer bekende „big trees ' (sequoia gigantea) Het geslacht sequoia
(hehoorende tot de familie der coniferen) is uitsluitend beperkt
')
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Californië.

groef dus gewoon koud tegen elkander geplaatst. Lekkages door de naden worden voorkomen door de over
den naad gespijkerden tengel plaatselijk wat weg te
nemen en de ruimte met asphalt te vullen. Het gebrek
van zoovele aquaducten nl: te korte lengte, waardoor
bij de aansluiting met het kanaal, vooral als de grond
niet waterdicht is, zoo dikwijls lekkages ontstaan, wordt
bij de houten aquaducten gemakkelijk vermeden door
de kuip aan weerszijden van het ravijn nog over eenige
lengte door te trekken. Trouwens het leiden van water
door houten kuipen, direct dragende op den grond ziet
men zeer veel in Amerika; vooral indien een leiding
langs een berghelling gelegd moet worden is dit een
eenvoudige oplossing. Deze houten „flumes" komen
soms over ettelijke mijlen aan één stuk voor en hebben
het mogelijk gemaakt het water te brengen op punten,
waar men het met andere middelen niet zou kunnen
krijgen.
De stortdam men in de hoofd-en secundaire kanalen
heeft men aanvankelijk ook van hout gemaakt; deze
hebben echter minder goed voldaan en worden, nu
door betonconstructies van een eenvoudig type ver-

vangen.
Fig: 19 geeft een voorbeeld van zoon stortdam
van 4.5 M val; opmerkelijk zijn de dunne muren.
Evenals bij de houten stortdaminen worden de schotplanken voor het opstuwen van het water tegen schuinstaande sponningstijlen (hier van 1 ijzer) aangebracht.
Zooals fig. 16 aangeeft heeft het Modestohoofdkanaal
8 secundaire leidingen. Het Turlockhoofdkanaal splitst
zich even beneden Hickman in den Turlockhoofdtak
en den Ceres hoofdtak, die zich op hun beurt weer
onderverdeelen. Beide irrigatiegebieden hebben een
zeer gelijkmatige en betrekkelijk flauwe helling van
Oost naar West.
Het overmatige watergebruik heeft in beide irrigatiedistricten al reeds aanleiding gegeven, dat de laagst
gelegen gronden nl. die welke aan de San Joaquin
rivier grenzen, overlast daarvan ondervinden. Leidingen voor den afvoer van het achterwater waren oorspronkelijk niet ontworpen, zooals trouwens meer het
geval is. De grondwaterstand is dan ook in beide
irrigatiedistricten sinds de bevloeiing belangrijk verhoogd, niettegenstaande in het najaar en de eerste
maanden van het jaar beide hoofdkanalen gewoonlijk
voor reparatie en verruiming van leidingen worden
drooggelegd. Uit waarnemingen blijkt, dat de grondwaterstand na het afsluiten van de kanalen slechts
zeer langzaam daalt. Daar men in het meer zuidelijk
gelegen Alta-irrigatiedistrict (Kings county) door deze
z.g. „over-irrigatie" groote uitgestrektheden goed land
onbruikbaar heeft gemaakt, heeft men zich aan dat
voorbeeld in het Modesto en Turlock irrigatiedistrict
kunnen spiegelen en is men in den laatsten tijd met
den aanleg van afvoerleidingen druk bezig.
De hoofd-en secundaire leidingen worden beheerd
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onderhouden door het irrigatiedistrict; de tertiaie
leidingen zijn het eigendom der watergebruikers en
moeten door deze onderhouden worden. Alleen indien
er bij een zelfde tertiaire leiding te veel watergebruikers belang hebben neemt het irrigatiedistrict ook
zóó'n leiding onder direct beheer.
Indien een landbouwer uit een bestaande tertiaire
leiding wil aftappen, moet hij een aandeel daarin
koopen van de eigenaren dier leiding.
Een enkele maal komt het wel eens voor, dat daarbij
overvraagd wordt en alhoewel dan een beroep op den
rechter mogelijk is, komt het in verband met de hooge
proceskosten gewoonlijk voordeeliger uit een nieuwe
tertiaire leiding te maken.
Hoewel thans nog aan de watergebruikers meestal
zooveel en zoo dikwijls water verstrekt wordt als zij
verlangen, schrijven de reglementen van beide irrigatiedistricten voor, dat zooveel mogelijk een zekere
hoeveelheid water gedurende korten tijd gebruikt moet
worden, omdat' dit een zuiniger watergebruik medebrengt dan een onafgebroken toevoer van een kleine
hoeveelheid. Die hoeveelheid bedraagt in het Modesto
irrigatiedistrict 9 kubieken voet (225 L) per seconde,
in het Turlock-irrigatiedistrict 6 kubieken voet (170 L)
per seconde. Voor alfalfa en andere gewassen, die
inundatie vereischen, zal deze hoeveelheid niet langer
dan één uur voor eiken acre verstrekt worden.
Voor boomgaarden en tuinen, waarop het water
gewoonlijk in voren of ondiepe greppels wordt toegevoerd zal, als dit eenigszins kan, continue verstrekking
plaats hebben.
Zooals we reeds in de vorige paragraaf zagen is
de grondslag van de waterverdeeling een zeer zonderlinge, daar de hoeveelheid waarop ieder watergebruiker recht heeft, evenredig is aan het bedrag van zijn
aanslag in de belasting van het irrigatiedistrict.
In de praktijk wordt daarmede tot nu toe dan ook
nog geen rekening gehouden maar met het oog op
mogelijke waterschaarschte in de toekomst zal een
wijziging van deze bepaling der wet op de irrigatiedistricten noodzakelijk zijn.
Het technisch toezicht in elk der beide irrigatiedistricten is opgedragen aan een ingenieur of „superintendent" onder wien z. g. ditchtenders of ditchriders
als opzichters ') met het meer directe toezicht op
de leidingen en de waterverdeeling belast zijn. Het
irrigatiedistrict Modesto heeft thans een 16 tal ditchriders
in dienst.
Het ligt in de bedoeling om de belanghebbenden,
die uit een zelfde secundaire leiding irrigatiewater
krijgen, in een locale organisatie te vereenigen en
aan hen de verdeeling van het water over te laten.
Het voornaamste gewas, dat thans op de bevloeide
en

') Zij worden ook dikwijls zanjero (spreek uit: zenkero) genoemd, een Spaansch woord, afgeleid van zanja, dat waterleiding

beteekent.
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gronden geteeld wordt, is alfalfa en dus is veeteelt en
zuivelbereiding de voornaamste bron van inkomsten.
Hoewel van het ongeveer 82.000 acres groote Modestoirrigatiedistrict in 1907 nog slechts 14.500 acres
bevloeid werden, is thans de waarde van de geproduceerde boter al grooter dan die van al de tarwe, welke
het irrigatiedistrict eertijds opleverde.
De reeds vroeger genoemde verbetering van den
grond, die het verbouwen van alfalfa medebrengt,
is wellicht de oorzaak, dat de alfalfa-cultuur in beide
irrigatiedistricten op zoo groote schaal voorkomt. Zooals
we reeds vroeger zagen is het slibgehaltevan het Tuolumue-water bijzonder klein en komen ook bijna geen
oplosbare zouten daarin voor, zoodat de vruchtbaarmakende werking van het water zelf al zeer gering is.
Het is echter waarschijnlijk, dat in de toekomst, als
de door den voortdurenden verbouw van tarwe uitgeputten grond zich weer hersteld heeft, de cultuur van
alfalfa wat op den achtergrond zal geraken.
Naast alfalfa worden alle mogelijke soorten groenten
en vruchten geteeld, terwijl ook uitgestrekte wijngaarden
bevloeid worden. De voornaamste vruchten zijn perziken, vijgen, amandelen en olijven.
Voor sinaasappelen schijnt de winter niet warm
genoeg, voor de teelt van goede appelen en peren
daarentegen weer niet koud genoeg te zijn.
Het is opvallend, dat in beide irrigatiedistricten de

graanvelden slechts bij uitzondering bevloeid worden,
niettegenstaande proeven hebben uitgewezen, dat de
opbrengst daardoor belangrijk vermeerderd wordt. De
voornaamste oorzaak daarvan is, dat graangewassen
nog voorkomen in groote uitgestrektheden waarvan de
bevloeiing minder gemakkelijk gaat, vooral als het land
niet vooraf vlak gemaakt is.
Voor den afvoer van producten kan gebruik gemaakt
worden van de 3 nagenoeg evenwijdige en door of
langs de irrigatiedistricten loopende spoorweglijnen
(zie fig 16) waarvan twee aan de Southern Pacific
behooren en de derde aan de Atchison Topeka en Santa
Te Maatschappij.
Bovendien is de San Joaquin 8 of 9 maanden van
het jaar bevaarbaar tot aan de Mereed-rivier.
Finantieel staan beide irrigatiedistricten er tegenwoordig niet kwaad voor, alhoewel elk een schuld van
ongeveer l/2 millioen dollar heeft. Voor het Modestoirrigatie district bedraagt dit dus ongeveer 20 dollar
per acre, maar daar de stad Modesto, zooals we
vroeger reeds mededeelden, ongeveer 'ƒ4 van de belastingen voor het irrigatie district te betalen heeft, bedraagt
de schuld per acre bouwland feitelijk slechts ongeveer
15 dollar.

De belasting, die jaarlijks per acre bouwland betaald
moet worden, is afhankelijk van de waarde van het land,
maar bedraagt in het Modesto-irrigatie gebied gemiddeld
ongeveer IV4 dollar.
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Van de totale inkomsten van het Modseto-irrigatiedistrict, die jaarlijks ongeveer 130.000 dollar bedragen,
is '/s benoodigd voor beheer, toezicht, gewoon onderhoud, V 5
verbeteringen en 3 / 5 voor rente van

leeningen.

voor

In het Turlock-irrigatiedistrict bedraagt de belasting
per acre bouwland gemiddeld 60 dollar-centen, dus
ongeveer de helft van die in het Modesto-irrigatiedistrict.
De prijs van het onbevloeide land in beide districten
varieert van 45 tot 150 dollar per acre en is behalve
van de kwaliteit van den grond afhankelijk van de
ligging ten opzichte van steden, dorpen en spoorwegstations.
B. De
§

Overige

Staten.

7 Droge Staten.

Evenals Californië deelt men de daarbij geographisch
aansluitende z. g. Pacific-Staten Oregon en Washington
gewoonlijk in bij de „droge" Staten, alhoewel ook in
een gedeelte van deze Staten een voldoende of zelfs
overvloedige regenval voorkomt (zie fig 1) Dit is echter
in Oregon beperkt tot het gedeelte gelegen bewesten
het Cascade-gebergte; daar beoosten is met uitzondering
van een klein gebied in het noordoostelijk gedeelte,
met de Blue Moutains als centrum, alles als droog te
beschouwen.
In Washington heeft men behalve langs den Stillen
Oceaan, ook in het oosten langs de grens met Idaho
een streek waar de regenval voldoende is om droge
landbouw mogelijk
maken; men verbouwt daar in
hoofdzaak tarwe.
In beide Staten is dus een groot gedeelte niet voor
cultuur geschikt, tenzij men er kunstmatig water op
aanvoert.

De groote vlakte beoosten het Casade-gebergte in
Oregon is bedekt met verweerde lava en tot nu toe
zeer schaars bevolkt.
De rivieren, die het bevloeiingswater voor deze
vlakte moeten aanvoeren, ontspringen in hoofdzaak op
de Blue Mountains, maar zijn klein en hebben een zeer
onregelmatig debiet; voor uitbreiding van de thans
bevloeide oppervlakte zal men dienen over te gaan tot
den aanleg van reservoirs, waarvoor de terreinsgesteldheid gunstig is. In het midden van het droge
gebied liggen uitgestrekte terreinen, die men in het
voorjaar inundeert en waarvan men daarna het water
laat afloopen; deze gronden leveren hooi van een
wilde grassoort, die door de veehouders zeer gewaardeerd wordt. Deze wijze van irrigatie is natuurlijk
nog zeer gebrekkig.
De voornaamste rivier in den Staat Washington
is de, vooral in haar benedenloop, zoo statige Columbia-rivier.
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Zij heeft haar brongebied in Canada en loopt met
een groote bocht, bekend onder den naam van de
„Big-Bend" door het droge middengedeelte van Washington. Zoowel de Columbia als de meeste liarer
affluenten stroomen door diepe beddingen, waaruit het
niet afgetapt kan worden ten behoeve van de hooger
liggende oeverlanden. Slechts een zeer klein deel van de
vlakte, die door de „Big Bend" omsloten wordt, zal
uit de daar doorheen loopende rivieren bevloeid kunnen
worden, aangezien deze haar stroomgebied in betrekkelijk laag terrein hebben.
De zijrivieren, die van het Cascade-gebergte komen,

zijn waterrijker en meer geschikt voor bevloeiing;
daaronder kan in de eerste plaats genoemd worden
de Yakima-rivier, die haar water van de sneeuwtoppen
van dit gebergte ontvangt. De Yakima-vallei is dan
ook een der rijkste bevloeide streken van het Westen.
Langs de Columbia-rivier wordt door middel van
waterwielen bevloeiingswater gevoerd op de aangrenzende oeverlanden, maar slechts tot kleine uit
gestrektheid.
De voornaamste rivier van de stad Idaho is de

Snake-rivier, waarop 2 / 3 van het grondgebied van den
Staat afwatert. In het zuidelijke gedeelte van Idaho wordt
uit de Snake-rivier en hare affluenten bevloeid. Het
groote verhang in de Snake-rivier is bijzonder geschikt
voor het ontwikkelen van beweegkracht en men is
voornemens daarvan gebruik te maken om water op
te pompen voor hoogliggend oeverland.
Een van de grootste onlangs voltooide bevloeiingswerken (uitgevoerd onder de Carey-Act) is het Twin Fallsontwerp, voor de bevloeiing van ongeveer 270.000 acres,
waarvan
240.000 op den zuidelijken en 30.000 op
den noordelijken oever der Snake-rivier liggen. Deze
is afgesloten door een dam van ruim 200 M lengte van
gewone steenen, welke aan de bovenstroomsche zijde
van een betonbekleeding is voorzien; het overtollige
water wordt door een overlaat van ongeveer 180 M
lengte afgevoerd.
De dam stuwt het water i 15 M op. De kanalen
zijn ontworpen op een wateraanvoer van 1 kubieken
voet per secunde voor ongeveer 70 acres land. De
kosten van het werk zijn zeer laag geweest nl: ongeveer l/2 millioen dollars, dus slechts 6 dollar per acre.
In liet zuidoostelijk gedeelte van den Staat, grenzende
aan Utah zijn het voornamelijk Mormonen geweest,
die de bevloeiing tot stand hebben gebracht. Het terrein
ligt daar hoog, zoodat voornamelijk alfalfa en graangewassen verbouwd kunnen worden. In het lagere
zuidwestelijke deel en vooral in de omgeving van de
hoofdstad Boise worden uitgestrekte bevloeide boom±

±

gaarden aangetroffen.
Ter versterking van het debiet van de Snake-rivier
zal men het Jacksonmeer (in den Staat Wyoming) als
reservoir gaan benutten.
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Montana, na Texas en Californië de grootste Staat
van de Unie, is in liet Westen bergachtig en aan water
is daar over het algemeen geen gebrek.
In dat gedeelte vindt men rijke mijnen, die allerlei
metalen, voornamelijk koper, ') goud en zilver opleveren.
Het oostelijke gedeelte, dat ongeveer 2 / 3 van de
geheele oppervlakte van den Staat beslaat, is vlak en
zeer schaars bevolkt; het wordt doorsneden door de
groote Missouri-fivier en haar niet minder belangrijke
affluent, de Yellowstone-rivier (waaraan het bekende
Nationale Park -) zijn naam ontleent.)
üe Missouri, die door het noordelijk gedeelte van
deze vlakte stroomt, kan niet voor irrigatie van de
zuidelijk daar van gelegen dorre vlakte benut worden
omdat het terrein noordwaarts, dus naarde Canad'eesche
grens toe, helt. De Yellowstone en hare zijrivieren
worden echter op vele plaatsen afgetapt.
Het voornaamste product van de bevloeide gronden
in Montana is hooi, dat voor den grooten veestapel
noodig is. Montana is een van de Stalen met het
meeste vee bestemd voor de slachterijen van het Oosten. Dit vee kan op de uitgestrekte vlakten grazen,
maai' gedurende den kouden winter is het gebrek aan
goed voer dikwijls zeer groot. Daarom is de hooiproductie er zeer loonend; hoewel een groot gedeelte
van dit hooi nog door een ruwe bevloeiing van liet
natuurlijke gras verkregen wordt, neemt de cultuur
van het meer voedzame en een zorgvuldiger bevloeiing vereischende allalfa hand over hand toe.
De bevloeide gronden nabij de mijneentra leveren
veel levensbehoeften voor de mijnwerkersbevolking.
In de omstreken van de stad Billings liggen langs
de Yellowstone-rivier ongeveer 150.000 acres land bevloeid uit deze rivier of hare af (Inenten; de meeste
irrigatie-werken daarvoor zijn door particuliere maatschappijen aangelegd. Tot deze laatste behoort o.a.
de Billings Land and Irrigation Company, die met
den Staat Montana een contract heeft aangegaan, waarbij
aan de maatschappij werden afgestaan de rechten op
14.000 acres publiek domein, door den Staal ingevolge de Carey Act aangevraagd, terwijl de Staat zich
het recht voorbehield op de ontwerpen en uitvoering
dei irrigatiewerken toezicht uit te oefenen. Deze
gronden zijn gelegen in een „landgrant" van de Northern Pacific spooiweg maatschappij, wier baan dooide vallei van de Yellowstone loopt en aan welke bij
den aanleg een breede strook publiek domein langs
die lijn om de andere section is afgestaan. Deze
spoorwegmaatschappij, die bij kolonisatie veel belang
') Het grootste gedeelte van de wereldproductie van koperkomt
uit de mijnen nabij Butte, waar o.a. de bekende Anacondakopermijn is gelegen.
■) Het vulcanisch Yelieowstone National Park groot ruim 9000
KM 5 dus bijna een derde van de oppervlakte van Nederland,
is in 1872 door het Congres gereserveerd als een publiek park
voor het genoegen van de Natie.
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heeft, stond haar gronden eveneens tot een oppervlakte van ongeveer 14.000 acres van de Billings Land
and Irrigation Company af, tegen een betaling van 2/2
dollar per acre. Een zelfde bedrag had de irrigatieaan den Staat te betalen voor de van
dezen overgenomen «ronden voor onkosten van opname enz.
Het hoofdkanaal tapt op
24 KM boven Billings
uit de Yellowstone af; bij Billings ligt de waterspiegel
van het kanaal reeds op aanmerkelijke hoogte boven
de rivierbedding.
Even benoorden Billings wordt het door een 560
M. lange tunnel (zie fig: 20) gevoerd door een z.g.
bluft", d.vv.z. en naar de rivier vooruitspringenden
bergrug"); onmiddellijk achter deze tunnel wordt het
middels een 300 M lange houten aquaduct over een
diep ravijn, de Alkalie-creek gevoerd.
Voorbij dit ravijn begint de bevloeiing. Daar de
Yellowstone op betrekkelijk geringe afstanden kleine,
diep in het terrein ingesneden, zijrivieren opneemt,
moest liet hoofdkanaal, ten einde al te lange en hooge
aquaducten te vermijden, langs deze zijriviertjes heengevoerd worden; het zelfde was het- geval met de vele
naar de rivier vooruitspringende hooge ruggen, zoodat
het tracé een aaneenschakeling van bochten is geworden.
Door den langgerekten vorm van het 28.000 acres
groote irrigatiegebied tappen vele der tertiaire leidingen
direct uit het hoofdkauaal af; met de bevloeiing werd
in 1905 begonnen.
Door den Staat is bepaald, dat de landbouwers na
1 April 1910 het kanaal in eigendom krijgen; tot dien
datum moet de irrigatie-maatschappij het kanaal onderhouden, waarvoor zij van de grondbezitters een
bijdrage van hoogstens 1 dollar per acre mag heffen.
Indien op 1 April 1910 niet alle grond door de maatschappij verkocht mocht zijn, behoudt zij een aandeel
in het kanaal evenredig met de uitgestrektheid van de
nog niet verkochte gronden. De watergebruikers zijn
verplicht tegen 1 April 1910 een waterschap op
te richten.
De wijze waarop de kolonisten het land kunnen
koopen is niet bezwarend. Op het maximum bedrag
van 50 dollar per acre hebben zij slechts 3 dollar
contant te betalen; de rest kan in termijnen voldaan
worden, waarbij een rente van 8% 's jaars in rekening
wordt gebracht. In het uniforme contract, dat de
kolonisten met de maatschappij aangaan, is bepaald,
dat er water geleverd zal worden gedurende 6 maanden nl: van 15 April tot 15 October op een basis van
1 kubieken voet per secunde voor 100 acres. De
Maatschappij heeft het recht van overgang op de
gronden van de kolonisten en is bevoegd, om door
de kolonisten gegraven leidingen te vergrooten ten einde

maatschappij

±

)
De hooge bergachtige terreinen aan beide zijden van de
vallei bestaan uit een grijsgele zandsteen, waaraan de rivier
haar naam ontleent.
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daardoor andere gronden te kunnen bevloeién. Uitdrukkelijk is in het contract bepaald, dat het recht op
water onafscheidelijk aan het land verbonden is.
Ook in dit bevloeiingsgebied zal de cultuur van
alfalfa vooreerst wel de voornaamste bron van inkomsten zijn; maar daarnaast leent de grond zich ook
voor de teelt van suikerbieten. Deze laatste kunnen
blijkens elders opgedane ondervinding, op pas ontgonnen
gronden eerst goed verbouwd worden, indien men
daarop eerst een paar jaren alfalfa geplant heeft.
In Billings is in 1906 een reusachtige suikerfabriek
opgericht, die in 1907 reeds het product van 9000
acres bevloeid bietenland had te verwerken.
Langs den spoorweg door de Yellowstone-vallei
boven Billings ziet men speciaal voor het bietenvervoer
gemaakte inrichtingen z. g. dumpstations, hellingen
waarlangs de met bieten beladen karren worden opgetrokken om in daaronderstaande spoorwegwagens
te worden uitgestort, hetgeen kostbare handenarbeid
uitspaart. Zoodra de ontworpen spoorbaan door het
irriagatiegebied van de Billings Land and Irrigation
Company voltooid is, zal men ook daar tot de zoo
loonende Cultuur van suikerbieten kunnen overgaan.
Er wordt naar gestreefd zoo veel mogelijk kleine
40 acre acht
boerderijen te stichten; een farm van
men voldoende voor het onderhoud van één gezin;
daar van zouden dan bijv: 10 acre met graangewassen
of aardappelen, 10 acre met suikerbieten en 20 acre
met alfalfa beplant kunnen worden. De uitgaven van
de maatschappij hebben totaal 500.000 dollar bedragen; maar hiervan is slechts 300.000 dollar aan de
irrigatiewerken zelf besteed. De rest was benoodigd
voor aankoop van land (70.000 dollar) voor reclame,
commiesieloon aan personen, die het land aan den
man moesten brengen enz. Naar de landbouwstreken
van het Oosten werden agenten gestuurd, om energieke en niet onbemiddelde landbouwers tot ontginning van de bevloeibare gronden over te halen. Het
bedrag aan reclame uitgegeven beliep niet minder
dan 50.000 dollar, maar deze hebben hun rente ruimschoots afgeworpen, want in het najaar van lyo7
waren reeds 15.000 acres verkocht, die ongeveer 500.000
dollars hadden opgebracht en waarmede dus reeds
alle uitgaven gedekt waren. Al het overige is dus
winst en men rekent de resteerende 13.000 acre tegen
50 dollar per acre te kunnen verkoopen zoodat, indien
de vestiging van kolonisten blijft aanhouden, de maatschappij, die met een kapitaal van 150.000 dollar werkt,
een netto winst van 650.000 dollar zal maken.
Nu leide men uit dit voorbeeld niet af, dat al dergelijke bevloeiings maatschappijen zoo goed gaan of
kunnen gaan als de Billings Land and Irrigation Company; deze moet eerder als eene uitzondering beschouwd worden.
±

Het grootste gedeelte van den Staat Wyoming is
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hoog en bergachtig; het oostelijk deel is vlakker en
daar wordt het water voor irrigatie benut, voornamelijk ter bevloeiing van grasland; de werken zijn
over het algemeen van eenvoudiger) aard.
De voornaamste rivieren waaruit bevloeid wordt
zijn de North Platte, Sweetwaler, Powder en Laramie
rivieren. In het noorden van den Staat wordt ook
uit de Bighornrivier bevloeid.
Ne va da, wat regenval betreft wel de slechtst bedoelde Staat van de Unie, is geheel gelegen in het
z.g. Groote Bekken (Great Bassin) dat in het Oosten
door de Sierra Nevada en in het Westen door de
Wasatch-bergen begrensd wordt. De rivieren die
van deze bergen in het bekken uitvloeien, hebben
geen uitweg naar zee, maar loopen uit in kleine meren, of het water verdwijnt onderweg in de beddingen.
Het klimaat op dit 5000 voet boven de zee gelegen
plateau is bij uitstek droog en de koude winters maken het tot een der meest onherbergzame streken deiwereld. De mijnbouw in Nevada neemt steeds in
belangrijkheid af en de eenige manier om den Staat
iv economischen zin vooruit te helpen, is volledige
benutting van de betrekkelijk geringe beschikbare
hoeveelheid water.
Een groot gedeelte van het bevloeibare land is in
handen van veehouders, die met hoogst gebrekkige
middelen een klein gedeelte van die uitgestrektheid
irrigeeren. De voornaamste rivier is de Humboldtrivier.

Utah, voor de helft in het Groote Bekken gelegen,
is, dank zij de volharding der Mormonen velen anderen
Staten op irrigatiegebied ten voorbeeld geweest. De
jaarlijksche neerslag bedraagt in de vlakte gemiddeld
1 1 inches (± 275 m.M) maar in de 5 zomermaanden
van Mei tot en met September bedraagt de gemiddelde
regenval slechts 3.6" (± 90 m.M) hetgeen voor droge
landbouw in hot algemeen te gering is. De winter is
er koud, dus het graan heeft er niet zooals in Californië
de gelegenheid vroeg in het jaar tot rijpheid te komen.
Toch is men er in geslaagd een tarwesoort te vinden,
die bij dien geringen regenval nog een loonend beschot
oplevert, maar bij bevloeiing kan een veel ruimere oogst
op gemakkelijker wijze verkregen worden.
De voornaamste rivieren, waaruit bevloeid wordt,
komen van de Wasatchbergen (een bergketen beoosten
het Groote Zoutmeer) waarop de neerslag van sneeuw
en regen vrij belangrijk is.
De meest bekende rivier waaruit bevloeid wordt is
de Jordaan, die het zoete water van het Utahmeer
naar het Groote Zoutmeer voert. In het Utahmeer
komen verscheidene rivieren uit, waarouder de Provo
de voornaamste is.
Het Utah-meer heeft een oppervlakte van 93000
acres (± 38000 HA) maar is zeer ondiep; de grootste
diepte bedraagt niet meer dan 5a6 M. Door de
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eigenaren van de kanalen, die uit de Jordaan aftappen, is in deze rivier een houten stuwdam gebouwd, waarmede het water in het meer ongeveer
3 voet boven den laagwaterstand kan opgezet worden.
Door dezen dam te verhoogen, zou men van het
Utahmeer een groot reservoir kunnen maken, maar
daaraan zijn bezwaren verbonden. Door dat de oevers
van het meer zeer vlak zijn, zou een geringe opstuwing de oppervlakte van het meer belangrijk vergrooten
en daartegen verzetten zich de eigenaren van de

oevergronden, waarvan een groot gedeelte bevloeid
wordt uit rivieren, die in het Utahmeer uitloopen.
Bovendien zou ten gevolge van de groote oppervlakte
een aanzienlijk gedeelte van het opgestuwde water door
Daarom is het
de sterke verdamping verloren gaan.
minder
geschikt en komen
Utahmeer voor reservoir
de
valleien
van de rivieren,
daarvoor meer in aanmerking
die in het meer uitloopen.
Zelfs wordt het voordeelig geacht de oppervlakte
van het Utahmeer door het afsnijden van de ondiepe
gedeelten middels aarden dammen te verkleinen.
In het westelijk deel van den Staat treft men aan
de Sevier-rivier, die eerst noordwaarts stroomt in de
richting van het Utahmeer, maar dan westwaarts afbuigt en uitloopt in het Sevier-meer, dat geen uitlaat
heeft; al het daarin afstroomende water verdampt.
Ook het water van de Sevier-rivier wordt voor irrigatie
gebruikt.
Het gedeelte van tien Staat beoosten de Wasatchbergen behoort tot het stroomgebied van de Colorado
rivier, maar evenals deze rivier vloeien ook hare affluenten door diepe nauwe canyons waaruit niet afgetapt
kan winden.
De meeste ii ri;4atiewerken in Utah zijn van kleinen
omvang en nagenoeg alle coöperatief aangelegd.
Waar de werken de krachten van de landeigenaren te
boven gaan, verleent de Mormoonsehe kerk haar hulp.
Het kapitaal, dat de landbouwers inbrengen, bestaat
grootendeels uit arbeid die zij bij den aanleg verrichten; ook het onderhoud geschiedt grootendeels door
hen zelf.
Het water wordt gewoonlijk verdeeld evenredig
aan het aantal aandeden, dat elk landbouwer in het
kapitaal van de onderneming heeft. Alhoewel de
meeste reglementen niet verbieden, dat men zijn
aandeel aan anderen verkoopt, geschiedt dit zelden
en de goede geest, die onder dit vrome volk heerscht,
heeft het uitvaardigen van strenge wetten nog niet

urgent gemaakt.
De voornaamste producten der bevloeide gronden
zijn alfalfa en graan, verder worden groenten, appelen en
peren gekweekt. In de laatste jaren heeft de cultuur van
liet
suikerbieten een groote uitbreiding gekregen.
ideaal der Mormonen was aanvankelijk om alles, wat
zij noodig hadden, zelf voort te brengen en daardoor
zooveel mogelijk onafhankelijk te kunnen zijn van de
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buitenwereld, die hun vijandig gezind was; in vele
opzichten zijn zij daarin geslaagd.
Hoewel Colorado zijn opkomst en bloei te danken
heeft aan de mineralen, die het in zijn bodem bergt
(het is de Staat met de grootste goud-en zilverproductie)
zoo is in de laatste jaren de landbouw, dank zij bevloeiing, er met reuzenschreden vooruit gegaan. Het
Oostelijk vlakke gedeelte van Colorado is de zoom
van het groote Mississippi-bekken, dat hier van 3000
tot 5000 voet hoogte oploopt en zijn begrenzing vindt
in de Rocky-mountains, die het geheele westelijke deel
van den Staat beslaan. In het Oostelijk deel zijn het voornamelijk de Arkansas, de South Platte en diens affluent,
de Cache la Poudre, waaruit bevloeid wordt. In het
Zuiden treft men binnen het stroomgebied van de daar
ontspringende Rio Grande, en wel voornamelijk in de
San Luis Vallei, irrigatie aan.
De waterhoeveelheid is in het oostelijk deel van
den Staat gedurende het bevloeiingsseizoen dikwijls
onvoldoende door de groote uitbreiding der geirrigeerde gronden; alleen door aanleg van nieuwe
en liet vergrooten van bestaande reservoirs zal men
in de steeds grooter wordende behoefte kunnen
voorzien.
In het bergachtige westelijke deel treft men langs de
rivierdalen lange strooken bevloeid land aan; de rivieren
zijn er waterrijk en aanleg van reservoirs zal daar
vermoedelijk wel nimmer noodig zijn, ook al omdat
de terreingesteldheid geen groote uitbreiding van bevloeiing toelaat.
Na Californië heeft Colorado de grootste uitgestrektheid bevloeide gronden; maar het minder milde klimaat
maakt er de cultuur van fijne vruchten, waarvoor
Californië zoo geschikt is, niet mogelijk. Op groote
schaal wordt op de bevloeide gronden in Colorado
veevoeder geproduceerd; verder: granen, groenten en
in de laatste jaren met buitengewoon succes ook suikerbieten.
Colorado is de Staat met de grootste bietsuikerindustrie en daar de binnenlandsche productie van
riet- en bietsuiker in de Unie nog onbeduidend is,
vergeleken met de hoeveelheid, die van buiten af
ingevoerd moet worden om in de reusachtige consumptie van dit artikel te voorzien, heeft men van
de suikerbieten-cultuur vooral in Colorado zeer groote
verwachtingen.

Nieuw-Mexico nog niet tot Staat verheven, is in
alle opzichten het achterlijkste deel van de Unie.
Het wordt bewoond door een gemengde bevolking,
in hoofdzaak afstammelingen van Indianen en Mexicanen, die het intellect en de energie van de
noordelijke volkeren missen. Alhoewel Nieuw-Mexico
de bakermat van het Amerikaansche bevloeiingswezen genoemd kan worden, is het er nog weinig

ontwikkeld.
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De rivieren waaruit bevloeid wordt, zijn de Rio
Grande, die het Territoor van Noord tot Zuid doorstroomt en haar zijrivier de Pecos.
Beide rivieren zijn onderhevig aan groote voorjaarsvloeden, terwijl in den zomer het debiet zeer gering is.
Daar zooals we zagen in het boyenstroomgebied van
de Rio Grande, dat in Colorado gelegen is, het water
ook voor bevloeiing benut wordt, is liet rivierdebiet
in het Zuidelijk deel van Nieuw-Mexico in den zomer
gewoonlijk onvoldoende. De bevloeiing uit de RioGrande bepaalt zicli tot de gronden gelegen in het
betrekkelijk smalle d 1 van de rivier, uit welke het
water met kleine leidingen en tijdelijke dammen van
zeer eenvoudige constructie wordt afgetapt.
Bij groote debieten voert vooral de Rio Grande groote
massa's slib af, die aan het gebrekkige leidingstelsel
veel overlast veroorzaken; dit liooge slibgehaite is ook
een bezwaar voor den aanleg van reservoirs, op de
hoofdrivier zelf.

Ar i z o n a, ook nog niet als Staat tot den Bond toegelaten, ligt in het warmste gedeelte van de Unie en is zeer
droog. Het Territoor wordt door een lijn, die diagonaalsgwijze van het zuidoosten naar het noordwesten
loopt, in twee verschillende helften verdeeld. Benoorden
die lijn ligt op een hoogte van 6000 voet een plateau,
waarin de rivieren zich diepe canyons hebben uitgeschuurd; hier treft men ook de beroemde Groote
Canyon van de Colorado aan.
Bevloeiing is daar uit den aard der zaak onmogelijk.
Bezuiden die scheidingslijn treft men een vlakte aan,
waarin hoofdzakelijk langs de Saltrivier, de Verde en
Gilarivieren bevloeid wordt.
De laatste rivier loopt, alvorens zij zich met de
Colorado vereenigt, door de Gila-woestijn, die indien
slechts voldoende water beschikbaar was, haar naam
van woestijn spoedig zou verliezen.
Het belangrijkste deel van het bevloeide land ligt
in de omstreken van de hoofdplaats Phoenix en
wordt geïrrigeerd uit de Salt-rivier en haar affluent
de Verde.
Het zuidelijk deel van Arizona komt wat klimaat
betreft overeen met Zuid-Californië en overal waar
slechts over eenig water beschikt kan worden, kan
men de zelfde voortreffelijke zuidvruchten telen.
Het warme klimaat maakt het mogelijk om van de
alfalfa velden tot 6 snitten per jaar te oogsten, waar
dit in de noordelijke Staten slechts tot 3 a 4 beperkt
is. Voor het vee, dat op de noordelijke hoogvlakte
van Arizona in den winter weinig voedsel vindt, is het

alfalfahooi van groote waarde.
Door aanleg van reservoirs en het benutten van
ondergrondsch water zal de bevloeide oppervlakte uitgebreid kunnen worden, maar door de beperkte hoeveelheid water zal men hoogstens 2 of 3% van de

geheele oppervlakte van het Territoor in cultuur
kunnen brengen.
In geen ander deel van de Unie hebben de rivieren
zóó'n afwisselend debiet als in Arizona. In alle tijden
van het jaar kan men hevige stortbuien verwachten,
maar deze volgen elkander op met tusschenpoozen
van enkele dagen tot enkele jaren, op een regelmatig
rivierdebiet valt dus niet te rekenen. Aanleg van reservoirs op rivieren met een klein stroomgebied is
daardoor weinig nuttig en zelfs gevaarlijk. Men is
daarom voor het maken van reservoirs aangewezen
op de groote rivieren.
§

8 De halfdroge Staten.

Hiertoe behooren Noord-Dakota, Zuid-Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma en Texas; het irrigatiewezen
is er nog weinig ontwikkeld.

In Noord-en Zuid-Dakota, die door de Missouri van
het Noorden naar het Zuiden doorsneden worden, vindt
men beoosten deze rivier hoodzakelijk droge landbouw,
terwijl daar bewesten voornamelijk weidegronden voorkomen. In de landbouwstreken wordt bijna uitsluitend
tarwe verbouwd op de z. g., bonanza-farms", men
kan aannemen, dat de
daar gemiddeld één maal
in de vijf jaren wegens onvoldoenden regenval mislukt. Bevloeiing zal in deze Staten wel nimmer op
groote schaal plaats vinden, want de voornaamste
bron van waterontleening, de machtige Missouri-rivier ')
ligt in een dal en heeft een zóó gering verhang,
dat de snelheid van het water in aftappingen ter
bevloeiing van de langs de rivier gelegen hoogere
terreinen te gering zou zijn. Wel zouden middels
pompstations de gronden aan de rivier grenzende bevloeid kunnen worden.
In Zuid-Dakpta vindt men rondom het gebergte in
het westen van dien Staat, de Black Hills, nog al wat
irrigatie. Maar het grootste gedeelte van de gronden
beoosten de Alissouri wordt ingenomen door de z. g.
„Bad Lands" of Mauvaises Terres," die door de erosie
waaraan zij hebben blootgestaan de grilligste vormen
hebben aangenomen en niet gemakkelijk bebouwbaar zijn 2 ).
In Nebraska is irrigatie voornamelijk beperkt tot
gronden langs de North Platte-rivier.
In het Oosten van dezen Staat wordt droge landbouw met afwisselend succes gedreven.
In Kansas wordt voornamelijk bevloeid uit de Arkansas-rivier, maar daar het brongebied van deze
rivier in Colorado ligt en het water daar op ruime
')
De Missouri neemt na de samenvloeiing met de Misissippi
(„Vader der wateren") den naam van deze laatste rivier aan;
maar boven dat punt is de Mississippi als rivier van veel minder

beteekenis dan de Missouri.
')
Zij ontleenen hun naam niet zoo zeer aan de kwaliteit
van den grond, dan wel aan de moeilijkheid waarmede zij te
bereizen zijn.
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schaal benut wordt, is het rivierdebiet in Kansas
gedurende het bevloeiingsseizoen gewoonlijk gering.
In een groot gedeelte van dezen Staat treft men ondergrondsch water aan, in den vorm van een stroom,
die zich van de hooge westelijke gronden in oostwaartsche richting beweegt en waaruit men het water
middels artesische putten of windmolens naar de
oppervlakte brengt.
De gronden in het westelijk deel van de Staten
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Oklahoma en Texas worden hoofzakelijk voor veeteelt
gebruikt en irrigatie komt er tot nu toe slecht sporadisch voor. In het meest westelijke deel van Texas
langs de Rio Grande wordt sinds onheugelijke tijden
op zeer bescheiden schaal bevloeid; watergebrek houdt
uitbreiding der bevloeiing voorloopig tegen. Hoewel
Texas gewoonlijk tot de halfdroge Staten gerekend
wordt, is het westelijkste deel er van als beslist droog
te beschouwen.

HOOFDSTUK V

TECHNISCHE

§

1.

BIJZONDERHEDEN

Materialen en grondverzet.

Bij de eerste irrigatiewerken werden nagenoeg alle
kunstwerken van hout gemaakt; dit materiaal kwam
toen nog bijna overal in overvloed voor en bovendien
is het Amerikaansche timmerhout (dennen, greenen en
in Californië het redwood) van goede kwaliteit en
gemakkelijk bewerkbaar.
Vooral voor lange aquaducten, en „flumes" werd
en wordt ook nu nog er een ruim gebruik van gemaakt. ')
Naar alle waarschijnlijkheid zal het hout bij de
irrigatiewerken in Amerika nog langen tijd een voorname rol blijven spelen, omdat het, alhoewel duurder
dan vroeger, toch een goedkoop materiaal blijft en
voorzoover het niet voortdurend met water in aanraking
is, door het droge klimaat van West- Amerika niet
zoo spoedig verrot als in vochtige streken.
Maar bovendien heeft men, omdat gedurende de
wintermaanden niet bevloeid behoeft te worden, volop
tijd om alle werken periodiek aan een grondig onderzoek te onderwerpen en zoo noodig zware herstellingen
of vernieuwingen van houten constructies uittevoeren.
In dat opzicht verkeeren de Amerikaansche irrigatiewerken in veel gunstiger conditie dan de spoorwegen,
waarbij reparaties allicht stagnatie in het verkeer veroorzaken; evenmin laten de meeste irrigatiewerken op
Java een voldoend lange onderbreking der bevloeiing
toe, vooral niet in suikerstreken waar onmiddellijk na
afloop van den Westmoesson de voor der rietkultuur
ingehuurde gronden dikwijls met water opengemaakt
moeten worden en in elk geval water voor het fabrieksbedrijf noodig is, zoodat bij die werken het
uitvoeren van herstellingen na afloop van den Westmoesson veelal benadeeling van een deel der watergebruikers ten gevolge heeft.
Een groot voordeel van het Amerikaansche hout
boven het Indische djatihout is, dat men hel in alle
redelijk gewenschte lengte-afmetingen 2 ) kan krijgen en

dat het lange hout slechts weinig duurder is dan het
korte. 3 )
Zelfs voor syphons, kunstwerken waarbij men het
gebruik van hout niet verwachten zou, wordt het ook
Dit moge eenigszins
nu nog dikwijls aangewend.
vreemd lijkeu, maar de ondervinding heeft bewezen,
dat houten syphonkokers zeer lang goed blijven, indien
men ze niet al te dikwijls drooglegt. Door de druk
van het water is de geheele houten kokerwand met
water verzadigd en blijft daardoor ook aan den buitenkant vochtig, indien men de koker tegen zonnewarmte
beschermt door een afdak of door een aardlaag.
De koker wordt samengesteld uit smalle planken die
door ijzeren hoepels bij elkander gehouden worden.
Dat houten syphonkokers bij goede constructie aan
een giooten waterdruk weerstand kunnen bieden, blijkt
uit voorbeelden waarbij die drukhoogte 50 M. (dus
ongeveer 5 atmospheren) bedraagt. In koude klimaten
zijn de houten syphonkokers minder op hun plaats,
omdat men ze daar in den winter moet droogleggen
met het oog op het gevaar voor stukvriezen (tenzij
ze diep genoeg onder den grond gelegd kunnen worden) en gedurende dien tijd het limit krimpt en aanleiding geeft tot lekkages als het water weer wordt

toegelaten.
Bijna alle metselwerk wordt in portlandcement
mortel opgetrokken, kalkmortel gebruik men weinig.
Op ruime schaal wordt van portlandcementbeton

gebruikt gemaakt.
Het groote gebruik van portlandcement wordt
voornamelijk veroorzaak! door den betrekkelijk hoogen
prijs van kalk. Zoo kost bijv. te Modesto (Californië)
de portlandcement per „barrel" (d. vv. z. per 400
180 K.ü. dus overeenkomende
Engelsche ponden
met wat wij noemen: een vat) 3 dollar of ƒ 7.50.
Gebluschte kalk komt daar op 2/2 dollar per barrel,
dus aannemende Voor liet gewicht van kalk per M \
barrel, op 7\, dollar of ongeveer ƒ 9.
540
:

—

Zoo werd bijv: langs het dal van de Fresno-rivier in
Californië een houten aquaduct gezien van niet minder dan
80 KM. lengte. Deze dient wel is waar niet voor aanvoer van
irrigatiewater, maar is aangelegd door een houtaankaponderneming welke op die wijze het hout van het bosch naar haar
stapelplaats te Madera vervoert.
2 voel
*)
Schrijver dezes zag bijv: een balk van 90 X 3
dus van ruim 27 M. lengte bij een doorsnede van 0-60 X 0.40 M.
')

per M

:i

.

•)
De houtprijzen worden in Amerika niet opgegeven per
kubieken voel of yard maar per 1000 voet „board- measure"
(planken-maat) d.w.z. per 1000 vierkanten voel plank dik 1

inch, hetgeen gelijk staat niet ongeveer 2.4 M :'.
Een prijs van 30 dollar per 1000 feet B M. komt dus ongeveer overeen met ƒ 30.— per M"\

Bij de uitvoering van alle aangenomen werken van
den Reclamation Service wordt de portlandcement aan
de aannemers door liet Gouvernement verstrekt; deze
dienst heeft voor de keuring van dit belangrijke bouwmateriaal een afzonderlijk laborotorium te Chicago,
waardoor de executanlen van het keuringswerk ontheheven worden.
Tevens worden daar onderzoekingen verricht welke
mortels in verschillende omstandigheden het beste
voldoen. Daar de kwaliteit van het zand van grooten
invloed is op de deugdelijkheid van den mortel, worden daar ook proeven genomen niet verschillende in
de buurt van elk werk verkrijgbare zandsoorten.
Behalve naar de sterkte, onderzoekt men ook de
waterdichtheid van de mortels.

Gewapend beton vindt voornamelijk bij de meer
permanente werken van den Reclamation Service een
uitgebreide toepassing; men ziet het dan ook dikwijls
aanwenden in gevallen waarbij het nut van de wapeOok in
ning twijfelachtig genoemd kan worden.
het
enthousiasme
over
dit
Amerika schijnt
betrekkelijk
nieuwe bouwmateriaal bij sommige ingenieurs we
eens aanleiding te geven, dat de toepassing er van
overdreven wordt.
In Amerika gebruikt men voor de wapening in plaats
van het gewone rond staafijzer dat men in Europa
verwerkt, nog veel het schroefvormig gewonden vierkant staafijzer (twisted bars) ten einde liet glijden van
de staaf in de beton te voorkomen.
Vooral nadat
het patent op de z.g. Ransome's twisted bars is vervallen ') is dit ijzer goedkooper geworden en het
gebruik toegenomen. Hoewel proeven hebben uitgewezen, dat op de gladde ronde staven de aanhechting tusschen cement en ij/er zeer groot is, is
met het oog op de haast en het minder geoefende
personeel waarmede men in Amerika in vele gevallen
moet werken, het gebruik van evenbedoeld ijzer niet
altijd onnoodig te achten. Om de zelfde reden worden
bij belangrijke onderdeden van gewapend beton-constructies ook dikwijls verwerkt z.g. Johnson's corrugated bars, vierkant staafijzer met verdikkingen en nokken op de vier zijden; dit is echter nog gepatenteerd
en dus duur.
Buiten Amerika is het gebruik van gewapend beton
bij irrigatiewerken betrekkelijk nog vrij beperkt. Hanbury Brown verklaart zich in zijn onlangs verschenen
werk: „Irrigation, its principles and pratice as a branch
of engineering" zelfs nog een tegenstander van gewapend beton voor irrigatiewei ken, evenwel alleen omdat
er nog niet voldoende ervaring mede is opgedaan bij
waterwerken.
Nu zijn alarmeerende berichten als bijv: die van
Breuille in de „Anuales des Ponts et Chaussées" van
')

In

de Vereenigde Staten vervallen patenten na
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17 jaar.

1902, dat door de inwerking van vocht, de adhaesie
tusschen ijzer en beton belangrijk verminderen kan,
zoodat deze in sommige gevallen binnen eenige maanden tot op de helft of een derde van de oorspronkelijke grootte gedaald was, om later zelfs geheel te
verdwijnen, ongetwijfeld niet geschikt om twijfelaars
te overtuigen van het groote nut van gewapend beton
ook bij waterwerken.
Hoewel in Nederlandseh Indië de toepassing van
gewapend beton bij irrigatiewerken door gebrek aan
geschoolde werklieden en door de betrekkelijk hooge
kosten de' eerste jaren nog wel beperkt zal blijven,
verdient het toch voor een enkel type kunstwerken
alle aanbeveling, n.l. voor syphons waarbij de inwendige waterdruk een zekere grens niet overschrijdt.
Behalve dat plaatijzeren syphonkokers veel duurder
zijn, heeft men daarbij nog de last, die de krimp-en
rekinrichtingen 2) veroorzaken, terwijl er, om het doorroesten te voorkomen, veel meer onderhoud aan is
dan bij betonkokers.
Het bedekken van de binnenoppervlakte van de
plaatijzeren kokers met een beschuttende laag verf,
teer of asphalt 3 ) is niet altijd afdoende, omdat deze
door de groote snelheid, die het water in syphons nu
eenmaal moet hebben om de doorsnede en dus de
kosten te beperken, dikwijls wordt weggeschuurd, hetgeen vooral het geval is indien het water zandhoudend is.
Bovendien moet men, tenzij de ijzerdikte groot
genoeg genomen wordt, of de noodige ringvormige
verstijvingen worden aangebracht, de buitenoppervlakte
toch met een laag beton of metselwerk bekleeden om
den koker tegen mogelijke uitwendige krachten te beschermen. En deze bekleeding is in vele streken van
Amerika, waar men in den grond zouten aantreft, in
elk geval noodig; vooral in Zuid-Californië heeft men
de ondervinding opgedaan, dat anders het ijzer spoedig
is doorgeroest.
Op Java heeft men in de laatste jaren veel syphons
gemaakt bestaande uit betonkokers van cirkelvormige
doorsnede omgeven door metselwerk (zie fig 21)
In het laagste, meestal horizontale, gedeelte van de
syphon is de opwaartsche druk van het water tegen
het binnenvlak b.e.d. gelijk aan het gewicht van een
'•')
Bij ik bekende
200 M lange ijzeren syphon, waarmede
de Molekieiding de kali Metro (Res: Pasoeroean) passeert
komen bijv: om de 10 M' dergelijke verbindingsstukken voor.
Deze kunnen behalve voor temperatuurswisselingen ook 1100cliX zijn om spanningen ten gevolge van eventueeie zettingen
te voorkomen.
:')
Hel aanbrengen van een laag beton of een pleisterlaag van
portlandcement-specie tegen de binnenoppervlakte brengt voor
zoover deze tegen hel bovenste gedeelte der cirkelvormige
doorsnede moet worden aangebracht bezwaren mede omdat de
ijzeroppervlakte te glad is.
Bij betonkokers kan het binnenvlak, indien dit na het wegnemen
der formeelen te glad mocht zijn om de pleisterlaag goed te
doen hechten, in elk geval ruw gemaakt worden.
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kolom water met b.d. tot basis en den boyenwaterstand in
het kanaal of de rivier tot de lijn b.d. tot hoogte,-verminderd met het watergewicht van den halven cirkel
b.e.d. (alles gerekend per strekkende eenheid kokerlengte
en met verwaarloozing van het drukverlies in den koker.)
Dikwijls neemt men aan dat deze opwaartsche druk
evenwicht moet maken met het gewicht van het blok
metselwerk en beton a.b.c.d.e.f.g. vermeerderd met het
gewicht van liet water dat bij den laagsten waterstand
in de rivier of het kanaal boven het metselwerk staat.
De weerstand van beton en metselwerk tegen trekspanningen

in

de doorsneden a.b.

en

d.e. wordt dan

verwaarloosd.
Door het ontstaan van een scheur bijv: b.g. komt
men, vooral als het water toegang tot die scheur krijgt,
in veel ongunstiger conditie dan bij berekening is
aangenomen. ') Daarom wordt door sommigen alleen
het gewicht van het blok metselwerk en beton i.b.c.d.h
voor den tegendruk in rekening gebracht.
Behalve breking langs een horizontaal vlak a.b.d.e.
gaande door het middelpunt, zou men ook een breuk
langs een verticaal vlak gaande door het middelpunt
moeten beschouwen, maar gewoonlijk wordt dit nagelaten in de onderstelling dat de aanaarding van de
zijvlakken naar den eisch kan plaats hebben. • Bij
diepliggende syphons komt men aldus tot een groote
hoeveelheid metselwerk die alleen voor den tegendruk
benoodigd is. 2)
Behalve dat de meest voorzichtige wijze van berekening nog aanleiding tot teleurstellingen kan geven,
heeft men nog het bezwaar der diepe fundeering.
In vele gevallen vermindert elke d.M. meerdere ontgraving van een fundeeringsput in hooge mate de
kans om dezen droog te houden.
Ook met het oog daarop is het dus gewenscht om
de syphon zoo hoog mogelijk te leggen en dat is met
een gewapend betonconstructie gemakkelijk te bereiken. ) De berekening van de wapening is hoogst
eenvoudig; de benoodigf.e doorsnede aan ijzer in een
vlak gaande door de as van den koker is uit den inwendigen druk en de toe te laten spanning direct af te leiden.
—

:|

Volgens hel zooeven genoemde werk van Brown zijn er
)
vele voorbeelden van syphons, die gesprongen zijn door den
inwendiyen waterdruk.
Van daar dat men bijv. bij de syphon in het Brebes
-)
hoofdkanaal (Res. Pekalonganl onder de coupure DandangGondang-Kloewoel ijzeren hoepels van plat staafijzer op afstanden van 25 tot 35 c.M. om het buitenvlak van den betonkoker
!

gelegd heeft.
Een andere constructie toegepast o.a. bij een syplion onder
de Ravi-rivier in de Pundjab wordt door Buckley vermeld in
zijn „The irrigation works of India" n.l. een omgekeerd gewelf
verankerd aan het beneden liggende metselwerk.
s)
Voor zoover de syphon onder water mocht komen te
liggen, moet rekening gehouden worden met het gevaar van
opdrijving indien de koker droog gelegd wordt en zal derhalve
eenige belasting in den vorm van metselwerk daar ter plaatse

noodig zijn.
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verwaarloost men ook hier den

weerstand van beton tegen trekspanningen, hoewel
daarvoor veel minder reden bestaat dan bij ongewapend beton. Nog in meerdere mate dan bij andere
gewapend betonconstructies is het hier zaak de benoodigde doorsnede aan ijzer te verdeelen over staven
van kleine doorsnede op geringen afstand; alleen
verzet de gewone wijze van uitvoering zich er tegen
om daarmede te ver te gaan.
Dit laatste is in het bijzonder het geval met de in
de richting van de as van den koker gelegen langsverbindingen der hoepels. De doorsnede en het aantal van deze langsverbindingen worden bepaald door
het practisch inzicht; behalve als verbinding vervullen
zij een groote rol, indien de betonkoker tengevolge
van zettingen (bijv. bij hooge aanaarding of slechten
ondergrond) mocht dreigen te scheuren. Een koker
van gewapend beton vormt, mits goed uitgevoerd een
elastisch geheel van grooten weerstand ook tegen
krachten, die op de buitcnvlakte van den koker werken. Een belangrijke vraag bij de toepassing van
gewapend beton bij syphonkokers is, in hoeverre dit
onder hoogen waterdruk nog als waterdicht beschouwd
kan worden. Op betonbuizen van kleinen diameter,
waaraan bij het maken alle mogelijke zorg besteed kan
worden, zijn vroeger reeds proeven genomen, die hoogst
gunstige uitkomsten gaven. Maar deze proeven moeten
meer als laboratoriumwerk beschouwd worden en het
zou gevaarlijk zijn daaruit conclusies te trekken voor
de in praktijk voorkomende syphonkokers van grooteren
diameter en groote lengte. Zooals we later zullen zien,
worden er door den Reclamation Service syphons
aangelegd van honderden meters lengte aan één stuk.
Het is natuurlijk onmogelijk om bij het maken van
lange kokers van groote doorsnede de zelfde voorzorgen
in acht te nemen als bij het vervaardigen van kokers
voor groeven in het klein.
Van wege den Reclamation Service zijn daarom een

paar jaren geleden te Los Angeles (Californië) proeven
genomen met gewapend betonkokers van afmetingen
enz. als gewoonlijk in de practijk voorkomen deze
proeven hadden plaats onder leiding van den hoofdingenieur van dien dienst J. H. Guinton en zijn
beschreven in deel No. 143 van de „Watersupply and
Irrigation Papers" uitgegeven door het Departement
van Binnenlandsche Zaken onderden titel ~Experiments
on steel-concrete pipes on a working scale".
Door Guinton werden proeven genomen op betonkokers van 5 voet (± 1.50 M.) inwendigen diameter,
20 voet (± 6 M.) lengte en 6" (15 c.M.) dikte van
den wand. De beton was van verschillende samenstelling met toevoeging in sommige gevallen van z.g.
waterdichtende materialen als kalk, zeep, aluin enz;
maar de verhouding van bindmiddel (cement en kalk)
zand en grind was bij de meeste kokers 1: 2: 3 a 5;
op een enkele uitzondering na was de wapening steeds
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in het midden van den wand aangebracht en bij de
betrekkelijk geringe betondikte van deze kokers is dit
met het oog op de uitvoering praktisch dan ook de
meest gewenschte ligging.
De wapening bestond uit gelaschte hoepels van
rond staafijzer dik 3/ 4 (1.9 c.M.) op afstanden van
gemiddeld 8.5 c.M. hart op hart. De langsverbindingen werden gevormd door 8 ronde staven van V2"
(1.3 c.M.) diameter. De wapening was sterk genoeg
om bij een inwendige druklioogte van 150 voet (ruim
45 M.) nog een viervoudige zekerheid aan te bieden.
De kokers werden aan de binnenvlakte gepleisterd,
geverfd of gesausd met verschillende materialen, die
naar veler meening op de waterdichtheid een goeden
invloed hebben. Ter onderlinge vergelijking van de
waterdichtheid dier materialen werden deze in een
zelfden koker in vakken van gelijke lengte naast elkander aangebracht.
De kokers werden op de gebruikelijke wijze geconstrueerd n.l. eerst het benedenste segment (ongeveer
den omtrek) zonder binnenformeel, daarna de
V7
opstaande zijden tusschen een binnen- en buitenformeel, ten slotte het dekstuk (ongeveer '/ 8 van den
omtrek) zonder buitenformeel. Het persen der kokers
geschiedde met een zelfde soort toestel als bij het
persen van waterleidingbuizen gebruikt wordt, maar
natuurlijk van grooter afmetingen. Het zou te vervoeren om op de verschillende proeven in te gaan;
alleen de voornaamste resultaten en conclusies zullen
"

van

vermeld worden.

De meeste lekken kwamen voor bij de opstaande
zijden, waar de beton in een richting loodrecht op de
straal van de doorsnede moet worden aangestampt;
het bodem- en dekstuk, waarbij de beton daarentegen
in de richting van de straal gestampt wordt, lekten
veel minder; daarom is het dus wenschelijk een zoo
groot mogelijk gedeelte van den koker radiaalsgewijze
te stampen. (De proefnemer wijst verder op de
noodzakelijkheid om ter voorkoming van een te spoedige verdamping van het water waarmede de beton
verwerkt wordt, de kokers bij het maken te beschermen
tegen de zonnewarmte door een afdak). Het ontstaan
van stampnaden is, vooral in de opstaande zijden
waar de beton in lagen moet worden aangebracht, practisch haast niet te vermijden; voornamelijk bij de
naden, die den overgang der verschillende deelen
vormen, is het gevaar voor lekken groot. Verder zijn
naden in een vlak gaande door de as van den koker
gevaarlijker dan die in een vlak loodrecht op die as,
omdat de eerste door den waterdruk de neiging hebben
grooter te'worden. Van daar dat het overweging zou
kunnen verdienen de syphonkokers samen te stellen
uit verschillende afzonderlijk gevormde cylindrische
stukken betonbuis, waarbij stampnaden, indien zij
voorkomen, altijd in vlakken loodrecht op de as van
den koker zullen zijn gelegen. Het bezwaar van deze

werkwijze is natuurlijk dat dergelijke stukken bij
eenigszins grooten diameter door hun gewicht nagenoeg
onhandelbaar en bij het transport, ook al zijn ze
gewapend, allicht beschadigd worden, terwijl het waterdicht maken van de verbindingen een nieuwe moeilijkheid oplevert.

Ook met een op deze wijze uit 4 cylindrische stukken
gevormden koker werden proeven genomen, maar
door het ontstaan van scheuren in een dezer stukken
bij betrekkelijk geringen druk kon geen conclusie
getrokken worden.
De resultaten met de waterdichte verven enz. waren
zeer teleurstellend; deze lagen zijn blijkbaar te dun
om te beletten, dat het water er door den hoogen druk
doorheen geperst wordt, door de ruwheid van de
beton is een volkomen aansluiting van verflaag en
betonoppervlak niet overal mogelijk.
Men moet op de waterdichtheid van de beton zelf
niet vertrouwen, doch den koker waterdicht maken
door een zooveel mogelijk plastische pleisterlaag.
Daarvoor is aan te bevelen een mortel van 1 cement
op l/2 zand met een kleine hoeveelheid kalk, in twee
lagen op te brengen; de eerste laag dik V 2", de tweede
dik '/ 4 aan te brengen als de eerste reeds verhard
is. De toevoeging van een weinig kalk maakt de
specie plastischer en gemakkelijker verwerkbaar, terwijl
zij zich beter hecht; de kalk vermindert verder in
groote mate het optreden van haarscheurtjes in de
pleisterlaag. De dikte van de bepleistering is dus 3/ 4
of bijna 2 c.M. Ten slotte wordt de binnenoppervlakte nog met cementwater gesausd.
Het aantal staven voor de langsverbindingen moet
zoo gering mogelijk zijn, daar deze bij het aanstampen
vooral van de zijden hinderlijk kunnen zijn en aanleiding tot scheuren geven.
Quinton acht het een vereischte, dat de wapening
niet alleen een voldoende zekerheid tegen trekspanningen aanbiedt, maar ook dat de uitrekking er van een
zekere grens niet overschrijdt, ten einde te voorkomen
dat in de beton kleine scheuren ontstaan, die tot de
sterkte wel is waar weinig afdoen maar aanleiding
tot lekken geven.
1.5
Voor de door hem gebruikte betonkokers van
diameter
het
een
van
M
uitrekking
acht hij
noodig
0.04 inch dus van 1 m.M in de staven niet te
overschrijden. Dit is ongetwijfeld niet veel en geeft
aanleiding tot zeer geringe toe te laten spanningen
Immers daar de diameter van den
in het ijzer.
ijzeren hoepel voor zoon koker ongeveer 1.65 M
dus de omtrek ongeveer 5.20 M. bedraagt, zou bij
een elasticiteitsmodulus van ongeveer 2.1 millioen K.G.
per c.M 2 de spanning bij een uitrekking van 1 m.M
9 ino non
slechts
400. KG. per cM2 bedragen,
5200
derhalve ongeveer '/10 van de trekvastheid, die voor
het bij dit werk gebruikelijke ijzer op rond 4000 KG
"

"

±
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per cM 2 kan aangenomen worden, zoodat het ijzer
een tienvoudige zekerheid zou aanbieden.
Deze eisch, wat betreft de toe te laten uitrekking
wordt dan ook door anderen overdreven genoemd en
volgens hen zou voor de wapening van syphonkokers
het aannemen van een 5 a 6 voudige zekerheid, in
plaats van de zekerheidscoëfficient 4, die voor gewapend
betonconstructies gewoonlijk wordt aangenomen, voldoende zijn om het optreden van scheuren in de
beton te voorkomen.
Wat ten slotte de meest gewichtige vraag betreft nl:
wat is de maximum inwendige druk waaraan men
syphons van gewapend beton mag blootstellen, zoo
meent üuinton uit de proeven de conclusie te mogen
trekken, dat de hoogte van den waterdruk in korte
syphons, waarbij men de gelegenheid heeft speciale
voorzorgen te nemen hoogstens 100 voet (ruim 30 M
dus ongeveer 3 atmospheren) mag zijn, maar voor de

langere stelt hij als grens 70 voet (ruim 21 M).
Uit de proeven bleek, dat de hoeveelheid lekwater,
die door verschillende deelen van een betonkoker, die
over de geheele lengte de zelfde samenstelling en
bepleistering had, zeer verschillend was; daaruit volgt
dus hoe noodig het is voor dit soort werk bekwame
werklieden onder voortdurend goed toezicht te gebruiken.

Indien het lekken geen aanleiding geeft tot merkbare
debietvermindering of tot gevaar voor de fundeering
of ondergrond, behoeven n. h. v. de lekken geen bepaald
bezwaar tegen de toepassing van gewapend beton te
zijn. Want deze lekkages hebben de neiging om na
verloop van eenigen tijd minder te worden, doordat de
poriën gevuld raken met ontledingsproducten van de
cement of met in het water zwevende stoffen. Uit de
proeven bleek de juistheid, dat kleine lekken na verloop
van eenigen tijd minder worden; maar men moet door
een beschuttende pleisterlaag een langzame afzetting
van deze fijn verdeelde stoffen in de hand werken.
Uit de proeven zou men kunnen afleiden, dat de door
velen opgedane ondervinding, dat slibhoudend water
ook dit soort werk op den duur waterdicht maakt,
niet altijd opgaat.
Bij verschillende proeven werd vooraf een hoeveelheid fijne klei in den koker gebracht en deze klei
kunstmatig in beweging gehouden. Daartoe was in
een van de deksels een pakkingbus aangebracht, waardoor een stang liep waarmede een soort krabber heen
en weer bewogen kon worden, die de klei voortdurend
met het water vermengde. Bij een niet bepleisterden
koker bleek, dat de slib met gemak door de beton werd
heengeperst en zich in strepen op het buitenvlak afzette. Ten aanzien van inwendig bepleisterde kokers,
die het met slib bezwangerde water slechts met geringe
snelheid doorlaten, werden door den proefnemer geen
bepaalde conclusies getrokken, maar de veronderstelling
ligt voor de hand, dat op den duur bij niet te sterk

lekkende kokers, de invloed van de in het water zwevende slib even gunstig moet zijn, als dit bij andere
waterwerken op Java waar het rivierwater in vergelijking met andere landen zoo sterk slibhoudend is,
dikwijls geconstateerd kan worden.
De uitkomsten der proeven bevestigen dus niet de
meening, die velen hebben, dat men kokers van gewapend beton aan een zeer hoogen inwendigen druk
kan blootstellen. Er blijft echter op dit gebied nog
veel onzeker, dat alleen door proeven op groote schaal
en door de praktijk kan opgelost worden.
In het bekende werk van Prof. Mörsch ') komt de
mededeeling voor, dat gewapend betonkokers voor turbineleidingen tot een inwendigen druk van 20. M gemakkelijk geleverd kunnen worden en dat op de werkplaats van de firma Wayss en Freytaq te München
eenige proefkokers jarenlang met succes aan een inwendigen druk van 3 atmospheren zijn blootgesteld
kunnen worden; in hoeverre deze opgaven, waarbij
de drukhoogten juist samenvallen met de bovenopgegeven grenzen, ook voor de praktijk waarde hebben,
is niet bekend.
Neemt men voor syphons van niet te groote lengte
zooals deze op Java gewoonlijk voorkomen als maximum
toe te laten inwendigen druk, in geval de kokers van
gewapend beton vervaardigd worden, een hoogte van
30 M aan, dan zou bijv: bij de reeds genoemde syphon
over de Metro, waarbij in het laagste punt een waterdruk van 35 M voorkomt, het middelste gedeelte toch
van plaatijzer vervaardigd zijn moeten worden, tenzij
men de gesloten aquaduct, waarmede de eigenlijke
rivier gepasseerd wordt, 5 M hooger had gelegd. Gevallen dat de waterdruk meer dan 3 atmospheren
bedraagt, zullen voorloopig op Java wel niet veel
voorkomen.

De hooge arbeidsloonen in het Westen van Amerika
hebben er toe geleid om bij het grondverzet voor
irrigatiewerken zooveel mogelijk gebruik te maken van
paarden, werktuigen en machines. Paarden zijn in
nagenoeg het geheele Westen der Unie in onderhoud
goedkoop en van uitmuntende kwaliteit en men gebruikt
ze niet alleen voor het transport van den ontgraven
grond, maar ook voor de ontgraving zelf.
Het eenvoudigste en meest gebruikte hulpmiddel
voor de ontgraving en het vervoeren van grond met
paarden is de z. g. „scraper", een plaatijzeren bak
met scherpen rand, die onder zekere helling in den
grond wordt gestoken en onder het voorttrekken met
grond gevuld wordt; na gevuld te zijn wordt deze
bak, die al dan niet op wielen rust, voortgerold of over
den grond gesleept naar de plaats voor grondberging.
Indien de grond te hard is om direct met een scraper
l)
„Der Eisenbetonbau, seine Theorie und Anwendung," 2e
druk bl: 232.
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ontgraven te worden, wordt hij eerst geploegd met
een gewonen ploeg, getrokken door paarden.
Men onderscheidt in hoofdzaak drie soorten scrapers:
Ie de drag-of slipscraper die door twee paarden
getrokken wordt. De holle bak is nagenoeg even
breed als lang, heeft geen wielen en de inhoud er
van bedraagt ongeveer '/10 M3. Gewoonlijk worden
ze niet gebruikt voor transportafstanden boven de
50 M en men kan er in gewonen grond gemiddeld
dagelijks 35 kubieke yards
27 M 3 mede verzetten. In fig. 22 ziet men links onder een gevulden slip-scraper door twee paarden naar het stort
wegsleepen.
Daar deze scrapers twee handvatten hebben, kan de
paardenmenner de manoeuvre voor het vullen en ledigen
van den scraper minder gemakkelijk zelf uitvoeren en
staat er gewoonlijk bij de ontgraving een man, die
daarvoor zorgt, terwijl er bij het stort eveneens een
man staat, die de scraper ledigt door dezen een groote
helling te geven, waardoor hij van zelf onder het
voorttrekken over den kop slaat.
In gewone gevallen, heeft men op elke drie scrapers
daarvoor één extra man noodig.
2e. De Fresnoscraper, ook zonder wielen maar breeder dan de eerste soort scrapers, heeft aan de achterzijde een hoogen opstaanden kant en een inhoud van
ongeveer/e M Inplaats van twee, heeft men voor dit
soort scrapers 3a 4 paarden noodig. Fig. 23 geeft
een voorstelling van de wijze waarop men een irrigatieleiding met een Fresnoscraper maakt. Fig. 24 geeft
het oogenblik weer, waarop een gevulde Fresnoscraper, waarmede men bezig is een irrigatie-dijkje (galangan) aan te leggen, geledigd wordt. Uit beide
figuren ziet men dat de Fresno-scraper slechts één
boom heeft, zoodat de menner het vullen en ledigen
zelf kan bewerkstelligen.
De Fresnoscrapers, die men tot op afstanden van
100 M. nog met voordeel kan gebruiken, zijn veel
=

±

3.

±

economischer dan de slip scrapers, daar men er de
dubbele hoeveelheid grond dagelijks mede kan verzetten, terwijl de kosten aan arbeidsloon, huur en
onderhoud van paarden hoogstens anderhalf maal zoo
groot zijn (men kan aannemen dat huur en onderhoud
van één span paarden per dag evenveel kost als het
normale dagloon van een arbeider bedraagt).
3e. De wheelscrapers of wlieelers, waarbij zooals
de naam reeds aanduidt de bak op wielen rust, hebben
een grooteren inhoud dan de beide voorgaande (meestal
V 4 M 3). Zij zijn meer geschikt voor een horizontaal
transport en kunnen niet zoo gemakkelijk als de beide
eerste soorten scrapers tegen vrij sterke hellingen opgetrokken worden.
In fig. 22 ziet men op den kanaaldijk eenige van
deze wheelscrapers staan. Men kan ze nog op grooten transportafstand met voordeel aanwenden.
Voor het transport wordt gewoonlijk één span ge±
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er voor de ontgraving nog een tweede
span bijkomt.
Een door paarden getrokken machine, die voor de
ontgraving van irrigatiekanalen veel gebruikt wordt,
is de „elevating grader". Dit is een graafmachine op
vier wielen waarbij met een aan het werktuig verbonden verstelbaren ploeg de grond ontgraven en op een
band zonder eind geworpen wordt, die bij het voorttrekken door een raderwerk op een der assen van
den wagen in beweging wordt gebracht. De ladder,
die tot steun van den band dient, is verstelbaar en de
ontgraven grond wordt langs het kanaal op het maaiveld
uitgestort dan wel in karren, die zich met dezelfde

snelheid als de evelating grader voortbewegen.
Dit werktuig wordt gewoonlijk door 16 paarden
voortbewogen, waarvan 6 aan den boom van den wagen, 4 als voorspan, en de overige 6 paarden een
bijwagen op 2 wielen voorttrekken waarvan de boom
tegen het achtereind van den grader aandrukt. Men
kan met een elevatinggrader tot cOO M 3 daags verzetten. Inplaats van paarden gebruikt men ook wel
een weglocomotief (traction-engine).
Voor groot grondverzet wordt veel gebruik gemaakt
var. de „steam-shovel" of stoomschop (zie fig. 25), een
zeer vernuftig werktuig, dat veel beter schijnt te voldoen dan de in Europa en ook een enkele maal in lndië
(o. a. bij de Solo-valleiwerken) gebruikte èxcavatoren
De geheele machine, die door 3 man bediend wordt
staat op rails; het eigenlijke graafwerktuig is om een
verticale as draaibaar. De krachtige ijzeren steel van
de schop is in een verticaal vlak in alle richtingen beweegbaar. De ijzeren schop die gewoonlijk een inhoud
heeft van I>/2 & 2/2 kubieke yard (1.14 a 1.902 M 3),
is voorzien van sterke tanden, die aan het beneden
eind van het talud in den grond worden gestoken,
waarna de schop van onder naar boven langs het talud
wordt voortbewogen; gevuld zijnde wordt de inhoud
door het openen van een draaibaar deksel in wagens
uitgestort. Met een steamshovel kan men meer dan
1000 M 3 daags verzetten,') maar de hoeveelheid verzette
grond is in hooge mate afhankelijk van de geoefendheid van den persoon, die het graafwerktuig bedient.
De snelheid waarmede een ervaren man de schop
vult, ronddraait en boven den wagen uitstort is verrassend.
Een ander graafwerktuig, dat dikwijls gebruikt wordt
indien men lossen grond heeft te ontgraven is de z.g.
„orange-peel" (sinaasappelen-schil), een halve bol met
een inhoud gewoonlijk van 1 kubieke yard, (0.76 M 3)
die overdwars in 4 draaibare sectoren is verdeeld
(zie fig 26) In geopenden stand dringen de punten
der sectoren door het vrij aanzienlijke eigen gewicht
van den orange-peel in den grond; onder het ophalen
Volgens het verslag van de Commissie van advies nopens
Solovallei-werken
hadden de beste èxcavatoren, aldaar gede
bruikt, een maand opbrengst van 14000 M 3 dus gemiddeld
')

ongeveer 500 M a daags.
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worden de sectoren gesloten. In een werkdag van 8
uren kunnen hiermede gemiddeld 400 M 3 verzet worden.
§ 2 Wijzen van bevloeiing, overmatig water gebruik en beperking van waterverliezen in kanalen.

De wijze, waarop het bevloeiingswater van de tertiaire leidingen op de velden gebracht wordt, is in de
eerste plaats afhankelijk van het klimaat, den bodem
en het te bevloeien gewas en verder van de grootte

der te bevloeien perceelen, de hoeveelheid beschikbaar
bevloeiingswater en de beschikbare werkkrachten.
Waar al deze factoren voor verschillende streken zoo
sterk uiteenloopen, is het niet te verwonderen, dat men
verschillende wijzen van bevloeiing toepast.
Is het voor een bepaalde streek, die reeds geruimen
tijd bevloeid wordt, al niet gemakkelijk om uit te maken
wat de beste wijze van bevloeiing is, nog moeielijker
valt het om voor een gebied, dat onder bevloeiing

gebracht moet worden, vast te stellen welke wijze van
bevloeiing de beste zal zijn.
Vooral voor nieuw ontgonnen gebieden waar het
meerendeel der kolonisten nog geen ervaring van het
gebruik van bevloeiingswater heeft, omdat zij gewoonlijk
uit streken afkomstig zijn, waar droge landbouw gedreven wordt, is het gewenscht om aanwijzingen omtrent
het gereedmaken der gronden voor bevloeiing en
aangaande het gebruik van irrigatiewater te verstrekken.
Door de ingenieurs en landbouwkundigen van de
afdeeling „Irrigatie-onderzoekingen enz." van het Departement van landbouw zijn in samenwerking met
ambtenaren en particulieren in verschillende Staten
gegevens verzameld omtrent de wijze van grondbewerking, bevloeiing enz, maar van de uitkomsten, hoe
belangrijk ook voor de betrokken streken kan niet
dan met groote reserve gebruik gemaakt worden voor
nieuwe irrigatiegebieden.
Men kan in hoofdzaak vijf verschillende wijzen
onderscheiden waarop het water uit de tertiaire leidingen op het veld gebracht wordt:
10. Overvloeiing, waarbij het water van uit greppels,
die op verschillende afstanden uit de tertiaire leiding
aftappen, in een dunne laag over het veld stroomt.
De onderlinge afstand der greppels is afhankelijk van
het gewas, de terreinhelling en de grondsoort, en
loopt uiteen van 50 voet tot 300 voet (15 M. tot 90
M). Deze methode wordt het meest toegepast, omdat
zij zich goed leent voor bevloeiing van grassen, alfalfa

en graangewassen.

De greppels volgen ten naasten-

bij de tranches.
Het geschikt maken van het land voor bevloeiing
is bij deze methode weinig kostbaar, want men behoeft
den grond slechts een weinig af te vlakken, van daar
dat men er in streken, die onder irrigatie worden
gebracht, veel gebruik van maakt.
De nadeelen van deze methode zijn, dat er nog al
veel water voor benoodigd is en dat het zeer moeilijk

water gelijkmatig over de oppervlakte van een
veld te verdeelen, waardoor de oogst van verschillende deelen van een zelfde veld sterk uiteen kan
loopen. Een voordeel er van is echter, dat de ondiepe
greppels geen beletsel zijn voor het gebruik van
landbouw werktuigen.
20. Vak-bevloeiing, welke overeen komt met de
bevloeiing van sawahs op Java, maar waarbij alleen
het veld niet zóó lang onder water wordt gelaten en
slechts met groote tusschenpoozen water wordt gegeven.
Deze methode is alleen op betrekkelijk vlak terrein
toe te passen; het water wordt door kleine kaden op
het veld gehouden om vervolgens op een lager liggend
vak af te vloeien.
De oppervlakte van de meestal rechthoekige vakken
is afhankelijk van de terreinhelling, maar de algemeene
strekking in de laatste jaren is, om de vakken kleiner
te maken dan vroeger veelal het geval was.
Voor bevloeiing van alfalfa en andere voedergewassen wordt vakbevloeiing veel toegepast. Het voordeel van deze methode is, dat het land zeer gelijkmatig
bevochtigd wordt en het gewas dus een gelijkmatig
beschot geeft. Daar men groote hoeveelheden water
tegelijk kan gebruiken, is vakbevloeiing in irrigatie
gebieden waarin het beschikbare debiet aan sterke
schommelingen onderhevig is, zeer op zijn plaats, omdat
men plotselinge debietvermeerderingen gemakkelijk
kan bergen. Verder vereischt de bevloeiing zelf al
zeer weinig toezicht en is de verstrekte hoeveelheid
water gemakkelijk te meten.
De nadeelen van deze methode zijn dat men over
groote hoeveelheden water moet kunnen beschikken
en dat sommige gronden een onderwaterzetting niet
toelaten omdat de bovenlaag na droogvalling een harde
korst vormt. Ook zijn aan het horizontaal afvlakken
van het veld dikwijls groote kosten verbonden; wel
is waar is dit een uitgave in eens, die men in volgende
jaren niet meer heeft te doen, maar voor een beginner
is dat juist dikwijls een bezwaar. Aan de dijkjes
moet men flauwe taluds geven omdat het gebruik van
landbouwmachines anders niet mogelijk is. ')
3e Vorenirrigatie. Deze is de meest gebruikelijke
voor bevloeiing van boomgaarden, wortelgewassen
en groenten.
Maar ook voor andere gewassen als granen is zij
geschikt; voor gras alfalfa en andere voedergewasis zij niet gebruikelijk.
Bevloeiing uit voren heeft zeer veel voordcelen;
valt het

')
Ook op kleine hoeven wordt van landbouwmachines
zooveel mogelijk gebruik gemaakt.
Het zelfde is het geval op de rijstvelden van Louisiana en
Texas, waardoor de productiekosten van de rijst laag worden
en het mogelijk is om te concurreeren met landen waar men
bij den rijstbouw nog op te ruime schaal van goedkoope
handenarbeid gebruik maakt. Ook daar hebben de „galangens"
zeer flauwe taluds.

cFïa. 27

V4ïcn&4vXc4u.na ivvt /nu<Ltankcw
/

Technische bijzonderheden
vooreerst zijn de verliezen van water ten gevolge van
verdamping en kwel geringer dan bij vele andere
methoden, want de bovenlaag waarin de meeste verdamping plaats heeft, wordt door de capillaire werking
van den grond wel vochtig, doch veel minder dan in
geval het water op het veld gebracht wordt. Bij
bevloeiing uit naast elkander liggende voren ontvangen
de lagen, die het dichtst bij het wortelstelsel der
planten liggen en dus liet meest behoefte aan water
hebben, ook het meeste water.
Uit proeven is duidelijk gebleken, dat bij diepe voren
het watergebruik veel geringer is dan bij ondiepe.
De diepte der voren, die een wigvormige doorsnede
hebben, wisselt af van 3" (7.5 c.M.) tot 12" (30 c.M.).
Een voordeel van vorenbevloeiing is ook, dat men
kleine hoeveelheden water toch nuttig kan aanwenden.
Een bezwaar van de voren bevloeiing is dat men
van plotselinge debietvermeerderingen niet zoo gemakkelijk partij kan trekken als bij de vorige twee
methoden. Maar een bepaald nadeel is, dat het zeer
moeilijk valt om het water gelijkmatig over het veld
te verdeelen, zoodat deze wijze van bevloeiing voortdurend en nauwlettend toezicht vereischt. Het boveneind van het veld ontvangt altijd meer water dan
het benedeneind. Daarom moeten de voren niet te
lang zijn; in Zuid-Californië neemt men de strooken,
die uit een zelfde leiding bevloeid worden, gewoonlijk
niet langer dan 600 voet (± 180 M.).
De helling der voren moet niet te groot zijn en bij
sterk hellend terrein maakt men daarom de voren
onder een scherpen hoek met het beloop der tranches.
De voren worden met speciaal daarvoor ingerichte
werktuigen gemaakt; hun onderlinge afstand is verschillend al naar mate van het gewas. In ZuidCalifornië, waar in de sinaasappelboomgaarden de
boomen meestal in rijen op een afstand van 22 voet
(± 6.60 M.) staan, heeft men tusschen deze rijen gewoonlijk 4 voren op afstanden van 2 a 3 voet. De voren
liggen dus niet langs de boomen maar op eenigen
afstand daarvan; vooreerst is dit noodig om de wortels
van de boomen te ontwijken, maar ook bereikt men
daardoor, dat de wortels het water opzoeken en zich
dus zoo ver mogelijk uitspreiden.
De moeielijkheid om het water uit de aanvoerleiding
gelijkmatig over de voren te verdeelen is minder groot
indien het water wordt afgetapt uit goten van hout
of van beton. In den wand worden dan nabij den
bodem van deze goten, die een rechthoekige doorsnede hebben, kleine gaten van een zelfden diameter
gemaakt, die met schuitjes (meestal van zink) afsluit-

baar zijn.
Toch is het bij sterk hellende terreinen, ook al
verdeelt men het verval in de leiding over een aantal
stortdammen, practisch zeer moeielijk om uit zulke
goten het water gelijkmatig te verdeelen. Een eenvoudige oplossing van die moeilijkheid werd gezien
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op de landen van de vroeger reeds genoemde Arlington Heights Fruit Company nabij Riverside (ZuidCalifornië). De aanvoerleiding bestaat daar [uit een
betonbuis (zie fig. 27) onder den grond, waaruit het
water wordt afgetapt door hydranten A, B, C. enz.
die tegenover het midden der boomrijen staan, dus
op een onderlingen afstand van ongeveer 22 voet.
Deze hydranten zijn in series vereenigd, zoodanig dat
de bovenkanten van alle hydranten van een zelfde
serie in een horizontaal vlak liggen. Aan het benedeneinde van elke serie is in de aanvoerleiding een
schuif aangebracht, die door een stang, welke door
een verticale buis loopt, gesteld kan worden.
Door nu deze schuif neer te laten wordt het water
in de bovenliggende hydranten even hoog opgestuwd
en loopt over den bovenkant van elk der hydranten
een gelijke hoeveelheid water (de aanvoerleiding is
voldoende ruim om het drukverlies daarin practisch
te kunnen verwaarloozen). Het over den bovenkant
van den hydrant stroomende water valt in een cirkelvormig bakje van beton, waarvan de onderkant ongeveer met het terrein samenvalt en in den rand waarvan
een zestal afsluitbare gaten zijn aangebracht, die met
de voren correspondeeren welke tusschen de boomrijen
loopen; gewoonlijk zijn van deze zes openingen er
twee gesloten.
40. Bassin-bevloeiing. Deze methode wordt uitsluitend toegepast bij boomgaarden en geraakt in de
laatste jaren meer en meer op den achtergrond.
Elke boom staat in een ondiep bassin dat met
water gevuld wordt; soms grenzen de bassins van
naast elkander liggende boomrijen onmiddelijk aan
elkaar, maar in andere gevallen vormen de bassins
van één boomrij een lange strook, welke van af het
boveneind met water gevuld wordt en waarbij de
bassins door kleine dwarsdammetjes van elkander gescheiden worden. Het is dus eigenlijk een vakbevloeiing op kleine schaal.
Het nadeel van de bassinbevloeiing is ongeveer het
zelfde als van vakbevloeiing n. 1. groot waterverlies
door verdamping enz. Ook uit een landbouwkundig
oogpunt is bassinbevloeiing een bezwaar, omdat de
wortels de neiging hebben aan de oppervlakte te blijven. Nochtans wordt aan deze methode in enkele
streken hardnekkig vast gehouden, omdat men er voor
sommige vruchtboomen en grondsoorten een voordeel
inziet.
50.

Subirrigatie (subirrigation). Hieronder wordt
verstaan het voeren van het bevloeiingswater door
pijpen onder den grond onmiddellijk naar de wortels.
Deze methode wordt uitsluitend bij boomgaarden gebruikt; zij heeft het enorme voordeel van een bijzonder zuinig waterverbruik, daar de verdamping aan de
oppervlakte van den grond zeer gering is. Men maakt
gebruik van zeer poreuze aarden buizen of van geperforeerde ijzeren buizen. De aanleg is uit den aard
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zaak kostbaar en bovendien heeft men indien
geperforeerde buizen gebruikt worden het bezwaar,
dat de wortels der boomen, die het water opzoeken,
in de gaten der buizen dringen en deze verstoppen.
Wat de waterbehoefte van verschillende gewassen
betreft, deze loopt zóó ontzaglijk uiteen ten gevolge
van verschil in bodem en klimaat dat het niet doenlijk
is daarvan een overzicht te geven. De tijden van het
jaar, gedurende welke de verschillende gewassen water
behoeven, vallen niet samen; zoo hebben bijv. graangewassen een korter irrigatieseizoen dan boomgaarden,
alfalfa, suikerbieten en aardappelen.
Over het algemeen hebben de meerwaardige gewassen een grootere hoeveelheid water noodig dan de
minwaardige dus bijv. suikerbieten en alfalfa meer dan
haver en maïs. De algemeene klacht, die men van
de ingenieurs, belast met de exploitatie van irrigatiewerken, kan hooren, is dat er veel meer water gebruikt wordt dan noodig is, ook in geval dat men
voor het water moet betalen per verstrekte hoeveelheid ')•
Een overmatig watergebruik is voor vele gewassen
bepaald nadeelig; vruchten krijgen er bijv. wel bijzonder groote afmetingen 2) door, maar zijn dan minder
geurig en minder geschikt voor export omdat zij eerder
bederven.
Behalve dat overmatig watergebruik voor de gewassen
schadelijk kan zijn, is het dikwijls ook zeer nadeelig
voor den grond; vooreerst omdat het aanleiding tot
moerasvorming in lage terrein gedeelten geeft, maar
vooral omdat door het rijzen van den grondwaterstand
de in den bodem voorkomende zouten, die men onder
den algemeenen naam van „alkali" samenvat, naar de
oppervlakte gebracht worden. Waar in streken met

grooten regenval de oplosbare zouten van den bodem
in den loop der eeuwen grootendeels konden verdwijnen,
zijn in vele streken van het droge Westen die zouten
nog in groote hoeveelheden in den bodem aanwezig.
Dikwijls ziet men daar in terreinplooien of langs de
oevers van rivieren, waar het water uit de aangrenzende hoogere terreinen aan den dag treedt, de bodem
')
Vermoedelijk is dit een uitvloeisel van den over het
algimeen weinig spaarzamen aard van den Amerikaanschen
landbouwer. Men zegt dan ook wel eens, dat een Europeesche
landbouwer zou kunnen leven van hetgeen een Amerikaansche
boer verspilt.
')
De afmetingeu, die vruchten uit bevloeide boomgaarden
kunnen krijgen, zijn enorm. Als reclame voor de voortreffelijkheid der door hun bemiddeling te koopen gronden, stallen de
makelaars in „real estate" (onroerend goed) in hunne kantoren
gewoonlijk dergelijke reuzen-vruchten uit.
Voor de cultuur zelf hebben zulke uitstallingen al even
weinig waarde als de meeste landbouwtentoonstellingen, maar
-

de bekende zucht van de Amerikanen om van alles het grootste

te willen hebben, maakt nu eenmaal, dat men aan dergelijke
excessen veel meer aandacht schenkt, dan zij verdienen.

bijzonderheden

met een glinsterende zoutlaag bedekt, die den grond
onbebouwbaar maakt, Wanneer men nu op de hoogere
gronden overvloedig irrigatiewater gebruikt, kan dit
aanleiding geven tot zoutvorming op de lagere gronden,
waar het kwelwater aan den dag komt. Ook al stijgt
het grondwater niet tot aan de oppervlakte, dan zal
door de capillaire werking van den bodem het water
naar boven getrokken worden en bij verdamping het
zout aan de oppervlakte worden achter gelaten.
Door goede afwatering kan men het zoutbezwaar
dikwijls voorkomen en in de ontwerpen van den
Reclamation Service wordt daaraan dan ook meer
aandacht geschonken dan vroeger gebruikelijk was.
Voor enkele streken van West Amerika is de „alkali"
een ware plaag geworden, sinds men met irrigatie
begonnen is; gewoonlijk heeft de zoutvorming langzamerhand plaats en bemerkt men het in den loop
der jaren aan een gestadigen achteruitgang van de
gewassen. Maar het kan ook vrij plotseling optreden.
Een voorbeeld van dit laatste heeft men gehad in
het bevloeiingsgebied van het St: George-en Washingtonkanaal, gelegen in het Zuid-Oosten van Utah.
(Dit kanaal is een aftapping uit de Virginrivier, een
affluent van de Colorado.)
2000 acre grooter irrigatieIn 1902 werd in dit
gebied een waterschijf van niet minder dan B/2 voet
(2.60 M) hoogte gebruikt, een hoeveelheid die zeker twee
maal grooter dan de behoefte is. Het gevolg daarvan
was, dat in dat zelfde jaar van de lagere bevloeide
gronden 200 acres door zoutvorming voor goed waardeloos werden en 300 acres in vruchtbaarheid sterk
achteruit gingen.
±

De groote waterverliezen ten gevolge van kwel in
de meeste irrigatiekanalen van het Westen hebben
er al vroeg < toe geleid om naar middelen uit te zien
om ze te temperen. Bij kanalen, die veel slib afvoeren, kan men er gewoonlijk op rekenen dat de kwel
in den loop der jaren vermindert of althans niet toeneemt. Aangezien nu in Amerika het irrigatiewater
over het algemeen niet zoo slibhoudend is als dat
bijv: op Java het geval is en bevloeiing uit artesische
putten en vooral die uit reservoirs, waarvan het afgetapte water gewoonlijk helder is, meer en meer
toeneemt, is het daar een belangrijk vraagstuk geworden op welke wijze men de kwelverliezen kan beperken. Aangezien ook op Java in vele kanalen en
leidingen, die reeds langen tijd in exploitatie zijn,
belangrijke verliezen ten gevolge van kwel (vooral in
den Oostmoesson) voorkomen, zal men ook daar te
eeniger tijd naar middelen tot voorkoming of vermindering van die verliezen moeten uitzien.
Door de irrigatie-ingenieurs van het Departement
van Landbouw zijn en worden ook nu nog omtrent
die verliezen waarnemingen verricht. Uit een voorloopig onderzoek, verricht bij 67 kanalen van diverse
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capaciteit in verschillende Staten, bleek, dat het verlies ten gevolge van verdamping en kwel gemiddeld
per mijl (1609 M) kanaallengte niet minder dan 6,76°/0
van het ingelaten debiet bedroeg. De percentages
liepen uiteen van 0.3 ü/o tot 64°/ 0 per mijl. Hoewel
het trekken van conclusies ten gevolge van de verschillende omtstandigheden waarin die kanalen verkeeren wat betreft bodemgesteldheid, afmetingen van
het natte profiel en ligging van het kanaalpeil ten
opzichte van grondwaterstand en maaiveld, bezwaarlijk gaat, blijkt toch wel, dat bij de groote kanalen de
verliezen belangrijk geringer zijn dan bij de kleine.
Gerangschikt naar het debiet had men toch:
Percentage verlies per mijl

13 kanalen met een debiet per secunde
van 100 k. v. (2.83 M 3) en meer
15 kanalen met een debiet tusschen 50
en 100 k. v. (1.42 tot 2.83 M 3) per secunde.
15 kanalen met een debiet tusschen 25
en 50 k. v. (0.71 tot 1.42 M 3) per secunde .
24 kanalen met een debiet beneden 25
k. v. (0.71 M 3)

0.95
.

.

.
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2.58
4.21
11.28

Daaruit blijkt van hoe groot voordeel het is het
water zooveel mogelijk in groote kanalen te houden,
en dat men dus bij de verdeeling van het irrigatie
gebied in secundaire vakken deze laatste zoo groot
mogelijk moet nemen en vooral langgerekte vakken
dient te vermijden.
In normale gevallen rekent men voor de verliezen
ten gevolge van verdamping en kwel bij ontwerpen
van hoofdkanalen, waarbij geen bijzondere voorzorgen

tegen kwelverlies zijn genomen, op globaal 1% van
het ingelaten debiet per mijl. Voor de onverdeelde
Modesto en Turlock hoofdkanalen is, zooals we vroeger zagen, het verlies op 22 mijlen respectievelijk
15/2 en 18% dus 0,70 en 0.82% per mijl.
Ten einde de verliezen ten gevolge van kwel te
beperken, worden de bodem en taluds van de kanalen
dikwijls bekleed. Als bekleedingen worden gebruikt:
metselwerk in breuksteen, beton, een pleisterlaag van
portland cementspecie, en klei. ')
De groote lengte der kanalen maakt deze bekleedingen zeer kostbaar.
In den laatsten tijd heeft men bij enkele kanalen en
reservoirs in Californië met succes gebruik gemaakt
van ruwe olie of petroleumresidu dat een groot percentage asphalt bevat. 2) De bodem en taluds van
Het is eigenaardig dat klei, die een flinke hoeveelheid
')
„alkali"' bevat meer waterdicht is dan zuivere klei. Maar op
den duur zal dit voordeel wel verloren gaan.
3
Van deze olie wordt een ruim gebruik gemaakt om de
)
wegen stofvrij te maken. Voor iemand, die aan de stofplaag
van het droge Westen nog niet gewend is, is zij aller onaangenaamst. Men rijdt soms voortdurend in een stofwolk, zoo
zelf, dat het schrijver dezes wel overkwam dat de koppen van
de paarden onzichtbaar waren.

de kanalen worden daarmede flink besprenkeld, zoodat
de olie er van zelf indringt; zoo noodig wordt dit
door een weinig omspitting bevorderd. Waar even
als in Californië ook op Java ruwe olie of petroleumresidu tegen matigen prijs te verkrijgen is, zou het
overweging kunnen verdienen ook daar eens proeven
te nemen met dit materiaal. Daarbij zou echter nagegaan dienen re worden of de olie geen nadeeligen
invloed op de gewassen uitoefent; dit is echter niet
waarschijnlijk, want in Californië heeft men zelfs voor
het beperken van kwel bij een drinkwater-reservoir
nabij Los Angeles van olie gebruik gemaakt. De met
olie vermengde grond vormt een harde korst, waardoor
begroeiing van de kanaalwanden geheel voorkomen
wordt; ook dit is een niet gering voordeel. Verder
kan men door de hardere oppervlakte in de kanalen
een grootere snelheid toelaten, zoodat grondverzet in
vele gevallen aanzienlijk bezuinigd kan worden. Ten
slotte blijkt, dat de met olie gedrenkte wanden een
beletsel zijn voor beesten om er gaten in te maken.
Is op Java de joejoe een groote vijand van den
watergebruiker, in West- Amerika is dit de gopker,
een grond-eekhoorn, die groote gaten in dijken maakt.
Behalve de gopker heeft men nog de badger een soort
groote rat, die ook zeer gevaarlijk is voor dijken
en kanaalwanden. Deze beesten laten zich natuurlijk
door een kleibekleeding niet tegenhouden maar wel
door gemetselde bekleedingen en met olie gedrenkte
wanden.
Onder leiding van Prof. Etcheverry van de Universiteit te Berkeley (Californië) zijn in het Modestoirrigatie-district vergelijkende proeven genomen omtrent
het effect en de kosten van verschillende middelen
tot vermindering van de kwel in kanalen. Hij nam
daarvoor bekleedingen van beton, van portlandcement
mortel, van klei, en verschillende hoeveelheden en
soorten ruwe olie.
In de aldaar voorkomende grondsoort voldeed een
3" (7,5 c.M) dikke betonlaag (in de verhouding 1 cement
op 7 deelen zand en grind) het beste, indien men niet
op de kosten maar alleen op de vermindering van de
kwel let; stelt men de hoeveelheid kwelwater, die
verloren gaat in een kanaal waarbij geen speciale voorzieningen tegen kwel zijn genomen op 100, dan gaf
deze betonbekleeding bij een kanaal van de zelfde
afmeting en over de zelfde lengte een verlies van 13.
de
Bij gebruik van ±20 L ruwe olie per M 2
kwel ongeveer 50 dus juist de helft van een kanaal
zonder voorziening en ongeveer 4 maal meer dan bij
een betonbekleeding, maar de kosten bedroegen slechts
één zesde gedeelte van de betonbekleeding.
Een cement bepleistering van 1" dikte in de verhouding 1 cement: 4 zand, die ongeveer 3 maal
duurder is dan het gebruik van bovengenoemde
hoeveelheid olie, had een kwelcoëfficient van 37; maar
een dergelijke dunne pleisterlaag is alleen te gebruiken
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bij kanalen van kleine afmetingen 1). Voor andere soorten
gronden zullen de uitkomsten natuurlijk eenigszins
andere verhoudingen kunnen aangeven; uit de gedane
proeven viel af te leiden, dat een geringe vermeerdering
van de gebruikte hoeveelheid ruwe olie een belangrijke
vermindering van de kwel ten gevolge heeft.
Een afdoend middel om in tertiaire leidingen verliezen ten gevolge van verdamping en kwel te voorkomen, is het gebruik van buisleidingen.
In Zuid-Californië geschiedt dit op groote schaal.
Meestal maakt men daar van betonbuizen gebruik die
een betrekkelijk dunnen wand (1 a 1 '/a") hebben en
daarom van portlandcement mortel in de verhouding
1 cement op 3 a 4 zand gemaakt worden, zonder
toevoeging van grind.
Deze buisleidingen worden dikwijls op het werk
zelf in één stuk machinaal gemaakt; te Riverside werd
zulk een machine gezien, die de werklieden, welke de
sleuf groeven, op den voet volgde en waarmede men
volgens zeggen van den aannemer eenige honderden
strekkende voeten buis daags kon maken.
Behalve buizen maakt men ook de betongoten van

rechthoekige doorsnede op het werk machinaal in één
stuk.
§

3

Bevloeiing uit Reservoirs

De over het algemeen geringe rivierdebieten gedurende het bevloeiingsseizoen, d.w.z. den zomer en de
groote oppervlakten grond, die om irrigatiewater vragen,
hebben er in West-Amerika bij vele werken toe geleid
om zooal niet direct, dan toch in de toekomst, tot den
aanleg van reservoirs voor het verzamelen van bevloeiingswater over te gaan.
Bevloeiing uit reservoirs is op Java tot nu toe
slechts weinig toegepast; ook bij de nieuwere onder
technisch toezicht aangelegde werken komt aanleg van
reservoirs zelden of nooit voor. De redenen daarvan
zijn aan verschillende omstandigheden toe te schrijven
en n.h.v. voornamelijk in het volgende te zoeken:
1° valt de bevloeiing van het hoofdgewas de rijst,
in een periode, dat de rivierdebieten het grootst zijn,
2° is de waterbehoefte per eenheid van oppervlak
van het rijstgewas zóó groot, dat men bij bevloeiing
geheel uit reservoirs in zeer groote vergaarkommen
zou vervallen.
3° levert het groote slibgehalte van de meeste rivieren
op Java het gevaar op, dat de resevoirs spoedig volslibben indien men geen speciale voorzorgen neemt,
')
Bij het Gage-kanaal in Riverside (Zuid-Californië) heeft
men het er zelfs op gewaagd om over een lengte van 14 V»
mijl (± 23 KM) een pleisterlaag van slechts '/," (± 2 c.M.)
aan te brengen in een verhouding 1 cement 4 zand. De kosten
van deze pleisterlaag bedroegen-niet minder dan ƒ 300.000.
Hoewel velen aanvankelijk niet veel heil van deze voorziening
verwachtten, voldoet zij volgens den exploitatie-ingenieur zeer
goed, ook met het oog op de grootste snelheid die men in

het kanaal kan toelaten.
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4° beschikte men vroeger niet over de technische
krachten en finantieele middelen om dergelijke vrij
kostbare werken aan te leggen.
Wat de eerste omstandigheid betreft, zoo brengt de
toenemende bevolking van Java en de daaraan gepaard
gaande grooter wordende behoefte aan voedingsgewassen mede, dat de oostmoesson-cultures zich steeds
uitbreiden. De voortgaande ontwouding van Java's bergen moge wellicht niet dien fatalen invloed hebben
als sommigen beweren, in elk geval is het een feit,
dat in bijna alle streken het normale oostmoessondebiet der rivieren gestadig vermindert. De steeds
toenemende waarde, die het water voor de oostmoessonaanplantingen en in het bijzonder voor de zoo productieve suikerrietcultuur verkrijgt, gevoegd bij de
geringere waterbehoefte dezer cultures vergeleken met
de rijstcultuur, maken groote uitgaven voor het verzamelen van water voor de oostmoesson-bevloeiing
meer en meer gerechtvaardigd. Het is toch niet te
ontkennen, dat de rentabiliteit van vele irrigatiewerken
afhankelijk is van de oostmoessonbevloeiing.
Nu moge door een meer spaarzaam en planmatig
watergebruik en door het beperken van waterverliezen
in de leidingen het thans beschikbare oostmoessondebiet een nuttiger aanwending kunnen vinden, in
elk geval is daaraan een grens, en dan blijft opzameling van water als eenig redmiddel over. Vooral voor
een kapitaalkrachtig bedrijf als de suikerindustrie,
kan aanleg van reservoirs niet te bezwarend genoemd
worden en zal deze daartoe op den duur wel overgaan waar uitbreiding van rietaanplant of oprichting
van nieuwe suikerfabrieken op grond van benadeeling
van de irrigatiebelangen der bevolking zoo dikwijls
geweigerd wordt.
Al zal aanleg van reservoirs uitsluitend met het oog

op de westmoesson-bevloeiing in de meeste gevallen
te kostbaar blijven, toch kan er voor rivieren, die wel
een ruim gemiddeld westmoessondebiet hebben, maar
waarbij de dagelijksche afvoeren zeer veranderlijk zijn,
zeker profijt van getrokken worden, ten einde in aanvulling van tijdelijke te korten te voorzien.
Voor de exploitatie van een irrigatiewerk is zeker
niets zoo storend als sterke schommelingen in de

dagelijksche rivierdebieten.

Op het papier moge men

aantoonen, dat zelfs bij groote debietschommelingen
een billijke verdeeling van het water onder alle belanghebbenden toch mogelijk is, in de praktijk komt
daarvan gewoonlijk niet veel terecht.
Voor het volgen van een vooruit vastgesteld cultuurplan is een regelmatig debiet een hoofdvereischte,
en het wantrouwen, dat tegen de technisch aangelegde
irrigatiewerken en de daaraan gepaard gaande cultuurplannen van de zijde der inlandsche bevolking

dikwijls nog bestaat, wordt voornamelijk veroorzaakt
door de onzekerheid van het debiet.
Wat het slibbezwaar betreft, dit zal in de meeste
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gevallen ondervangen moeten worden door voor het
reservoir niet gebruik te maken van liet bed van de
hoofdrivier zelve, maar daarvoor aan te wenden het
dal van een ravijn of Jcleine zijrivier en het water
daarheen te voeren door een aftapping uit cte hoofdrivier. In het aanvo-J:kanaal kan men het slib laten
bezinken bijv: in een slibzak en het daaruit op geregelde tijden afspnien, dan wel kan men het water
in bezinkings-vijvers van het grootste gedeelte van
het slib bevrijden. Verder zal door een doelmatige
reboisatie van het terrein, dat op het reservoir afwatert,
voorkomen kunnen worden, dat van die zijde het
reservoir aanslibt.
Bovendien vergete men niet, dat de reservoirs uit
den aard der zaak meest in of nabij het gebergte zijn
gelegen en het slibgehalte in de bergrivieren beduidend
geringer is dan in de beneden rivieren. Ongetwijfeld
is het slibbezwaar een reden waarom het niet mogelijk
zal zijn op Java op de zelfde schaal van reservoirs
gebruik te maken als in andere landen het geval is
en zal men aldaar altijd nog verder moeten blijven
van het ideaal om al het water, dat er valt nuttig te
gebruiken, hetzij voor bevloeiing hetzij voor opwekking
van beweegkracht. Maar indien men zijn eisclien
minder hoog stelt en zich er bijv: toe beperkt om het
water, dat in den geheelen oostmoesson (gedurende
welken tijd het slibgehalte ook van de rivieren op
Java gewoonlijk gering is) wordt afgevoerd, regelmatiger
over <Aan oostmoesson te verdeelen en dus meer water
beschikbaar te hebben voor de tweede helft van den
drogen tijd en voor het begin van den westinoessoii
ten behoeve van aanleg van kweekbedden, dan zal
al zeer veel gewonnen zijn.
Men zal dan in suikerstreken ook beter tegemqet
kunnen komen aan den wensch van de fabrikanten
om den padiaanplant zoo gauw mogelijk in den grond
te brengen en niet uit gebrek aan tijd behoeven te
vervallen in het planten van vroegrijpende en minderwaardige rijstsoorten.
Wat ten slotte de kennis en ondervinding betreft,
die men van bevloeiingsreservoirs heeft, zoo is deze
in de laatste jaren zeer vermeerderd, nu over schier
de geheele wereld van reservoirs voor allerlei doel
einden gebruikt wordt gemaakt. Fin daar men in
Amerika ook op dat gebied ongetwijfeld binnen enkele jaren vooraan zal slaan, zal men van de daar
opgedane ondervinding partij kunnen trekken.
Natuurlijke reservoirs, zooals de groote meren in
het Noordelijk deel van de Povlakte, treft men in
West-Amerfka betrekkelijk weinig aan en althans niet
tot een beduidende oppervlakte.
Wel heeft men, en voornamelijk in Zuid-Californië,
groote onderaardsche reservoirs, zooals we vroeger
zagen.
Aangezien het echter bij vele rivieren in Amerika

voorkomt, dat zij bij liet benedeneinde van een min
of meer breede vallei of dalbedding door een nauw
en diep rivierbed stroomen, kan door afdamming
daarvan een reservoir gevormd worden. Daaromtrent
stroomgebied regenval en waterbehoefte van het te
bevloeien land vroeger dikwijls weinig bekend was,
heeft men bij vele reservoirs in Amerika groote teleurstellingen ondervonden.
De voornaamste typen van reservoirdammen, die in
Amerika toepassing vinden zijn:
1". de gemetselde dam.
2". de dam van gestapelde steenen (rockfill-dam).
3". de aarden dam.
Wat betreft gemetselde reservoirdammen, zoo verheugen de Amerikanen zich in het bezit van den
fioogsten dam op de wereld, de New-Crotondan (zie
fig. 28 a-b) die wel niet voor bevloeiing dient, maar
daarom van niet minder belang is.
De dam is aangelegd voor het vormen van een
drinkwaterreservoir van 30.000 millioen galons of
135 millioen M ;i ten behoeve van den stad New-York;
met den bouw werd in September 1892 begonnen en
eerst in Januari 1906 was de dam voltooid.
De plaats en de constructie van den dam hebben
aanleiding tot heel wat discussie gegeven en dat is
verklaarbaar als men in aanmerking neemt, dat de
dam met enkele bijkomende werken ongeveer 20 millioen gulden gekost heeft.
De lengte van den dam, waarvan de as recht is,
bedraagt gemeten op de kruin 1168.(356 M); bij den
dam sluit, onder een hoek, aan een overlaat van 1000'
(305 M) lengte. Het water stort over den overlaat langs
eenige trappen naar beneden. In het verlengde van
den dam ligt over het overlaatkanaal een stalen boogbrug. De maximum hoogte van den dam boven onderkant fundeering bedraagt 297' (ruim 90 M).
De grootste diepte van de fundeering beueden het
rivierbed bedraagt 124' (bijna 38 M). Vooral van af
de benedenzijde maakt het geheel een bijzonder majestueuzen indruk.
Voor bijzonderheden omtrent berekening, constructie
en uitvoering van reservoirdammen moet verwezen worden naar de handboeken over reservoirdammen '). De
auteurs van de twee laatste hieronder genoemde werken
zijn Amerikaansche ingenieurs van groote reputatie. In
het uitvoerige werk van Wkümann worden de bekende
oude berekeningswijzen van in hoofdzaak Fransche

i

Naast hetgeen daaromtrent in het kort in Bevloeiingen
de Meijer en „Bevloeiingen in Noord Italië en Spanje"
van Qrinwis Plaat is medegedeeld, kan vooi een meer uitgebreide studie van dit onderwerp o. a. aanbevolen worden:
Ie P. Ziegler, Der Thalsperrenbau nebst einer Beschreibiing ausgeführter Thalsporren.
2e E. Wegmann. The design and construction of dams 5e
')

van

druk 1907.
3e J. D. Schuyler. Reservoirs
and domestic watersupply.

for irrigation,

waterpower
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ingenieurs en eenige door Wegmann afgeleide nieuwe
formules, die voor de praktijk geen moeilijkheid opleveren, besproken.
Het door hem genoemde „practische profiel" nadert
den rechthoekigen driehoek, die reeds vroeger door
Pelletreau is aangeprezen. 1 )
Is Wegmann meer de theoreticus, Schuyler is de
man van de praktijk; als „Consulting engineer" wordt
Schuyler's advies bij de meeste groote reservoirontwerpen gevraagd.
Door den Reclamation Service worden vele gemetselde reservoirdammen gebouwd. De bekendste daaronder is de Rooseveltdam, genoemd naar den man,
aan wien de uitvaardiging van de Reclamation Act te
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Een bezwaar van het ondergrondschwater is echter,
dat het op vele plaatsen een hoog zout gehalte heeft;
men hoopt echter een middel te vinden om ook het
water met hoog zout gehalte op een of andere wijze
voor bevloeiing geschikt te maken.
Beneden de samenvloeiing van de Tonto Creek en
de Salt River (zie hg: 29) zal de Rooseveltdam gebouwd worden, welke een nuttigen inhoud van 1.300.000
acrefeet of
1600 millioen M :i zal verkrijgen. De
capaciteit van dit reservoir is nog '/ 3 grooter dan dat
van het Assoean-reservoir in Egypte, hetwelk tot nu
toe liet grootste reservoir van de wereld is. Het reservoir heeft een oppervlakte van 25/2 vierkante mijlen
of 6860 H. A.
danken is.
Het water wordt uit het reservoir afgelaten in de
zal
dienen
tot verbetering en rivier, uit welke het
De Rooseveltdam
45 mijlen (72 KM) beneden
het reservoir door een te maken stuwdam wordt
uitbreiding van de bevloeiing in de Salt River-vallei
en de daaraan grenzende Gila-river-vallei in den
afgetapt. Laatstgenoemde dam ligt evenals de oude
staat Arizona. Men kan aannemen dat de Salt-riverArizonedam beneden het punt van samenvloeiing van
vallei zich uitstrekt van de samenvloeiing van de Salt
Salt River en Verde river.
Verde-river
tot
aan
de
samenvloeiing van
River en
Ter plaatse van den Rooseveltdam is het rivierbed
Salt River en Gila-river (zie fig. 29) Daar boven strekt zeer nauw en stroomt de rivier door een canyon. De
zich langs de Gila river de Gila-river vallei uit.
vorm en afmetingen van den dam zijn in fig 30 a-b-c
Beide valleien hebben onderling en met de omrinaangegeven. De dam heeft in plattegrond een gegende woestijn geen scherpe grenzen. Het centrum bogen vorm met 410' (d 125 M) straal; toch is bij de
van de bevloeiing is de vroeger reeds genoemde hoofdberekening van de afmetingen van den dam de gewelfvorm
plaats Phoenix; het grootste deel van het land is in builen beschouwing gelaten. De grootste hoogte van
privaat bezit, maar daar alle grondbezitters tot de den dam boven de fundeering bedraagt 270' (ruim 82
Salt River Valley Water User's Association zijn toeM). De ondergrond en de dalwanden bestaan uit een
getreden, kon de aanleg van de nieuwe werken uit het harde ondoorlaatbare zandsteen.
Aan weerszijden van den dam zijn in den rotswand
Reclamationfonds geschieden. De Salt river vallei
was vroeger een breede diepe vallei, omringd door 2 oyerlaatkanalen uitgekapt; de overlaten zijn op de
granietrotsen; deze vallei is in den loop der tijden kruin elk 200 voet (61M) lang, de toe-en afvoerkanalen
tot een nog onbekende diepte opgevuld met klei, zand, loopen van
overlaat hellend naar de rivier af. De
totale lengte van den dam met inbegrip der overlaten
grind en rolsteenen; het meerendeels poreuze materiaal vormt een groot onderaardsch reservoir, dat gebedraagt i 340 Al. Het water wordt uit het reservoir
voed wordt door het water van de Salt river en hare afgetapt door een tunnel met een dwarsdoorsnede van
affluenten. Uit een uitvoerige bestudeering van de
13'X10' (4x3 M) waarvan de bodem even hoog ligt
geologische formatie der vallei is gebleken, dat op als het rivierbed. Bij vol reservoir kan daardoor
verschillende diepten ondoordringbare kleilagen voorafgetapt worden 10.000 k. v. of 283
p. s., zoodal
komen, waardoor het reservoir in eenige waterhoudende het water dan in den tunnel een snelheid van t 24M
lagen verdeeld wordt; het water uil de benedenste
zou hebben; of de wanden daartegen op den duur
lagen staat over het algemeen onder den grootsten bestand zullen zijn, is te betwijfelen maar de tunnel
druk, en aangeboord, rijst het dan ook in de putten
zal alleen niet volle capaciteit behoeven te werken als
hooger op dan het water uit de bovenste lagen. Het de in het reservoir aangespoelde slib verwijderd moet
water stijgt echter nergens tot aan de oppervlakte, worden. Hoewel het water van de meeste rivieren in
maar staat over een groot gedeelte van de vallei tot
Arizona een hoog slibgehalte heeft, is uit slibwaarof
50'( ! 15 M)
minder beneden terreinhoogte.
nemjngen gebleken, dat men in het reservoir van den
Op verschillende plaatsen heeft men in de vallei Rooseveltdam gemiddeld slechts op een aanvoer van
pompstations opgericht, die het water voor de be1000 aere-feet (1.2 millioen M') 'sjaars behoeft te
vloeiing oppompen. Tot nu toe heeft men geen daling rekenen.
Als er dus niets geen slib met hel afgetapte water
in den waterspiegel van het onderaardsch reservoir
kunnen constateeren. Of dit op den 'duur het geval zal werd opgeruimd, zou het reservoir in 1300 jaren geheel
blijven valt n. h. v. te betwijfelen.
zijn volgeslibd.
Het slibgehalte van de Salt river is gering, doordat
')
Zie Ziegler deel 1 blz: 157 en deel II hlz: 25
haar stroomgebied goed bevvoud is. De tunnel is
±

±
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afsluitbaar door een zestal Stoney-schuiven, die in een
schuiven-toren geplaatst zijn, welke aan liet damlichaam
verbonden is. Gedurende de constructie van den dam
wordt de tunnel benut voor den afvoer van het
rivierwater.
De dam zelf heef; jen inhoud van 260.000 M:t en
wordt gemaakt van breuksteen in portlandcement mortel
in de verhouding 1 portland cement: 2/2 zand. De steenen zullen van zoo groot mogelijke afmetingen genomen
worden tot een maximum gewicht van 10 ton. De
verticale voegen tusschen de steenen worden groot
genoeg genomen minstens 6") om met mortel, waarin
stopstukken worden gedreven, of met beton opgevuld
te worden. Het versche inetselwerk wordt minstens 6
dagen goed nat gehouden. Een groot bezwaar van
de voor den dam gekozen plaats was haar moeilijke
toegankelijkheid.
Er zijn dan ook met groote kosten verschillende
wegen aangelegd.
Daar men ongeveer 200.000 vaten portlandcement
noodig zal hebben, werd het voordeeliger geacht bij
de bouwplaats zelf een cementfabriek op te richten,
omdat geschikte grondstoffen (kalksteen en klei) in de
nabijheid van het weik aanwezig blijken te zijn. De
laagste prijs waarvoor van elders aangevoerde cement
op het werk geleverd kon worden was ƒ 12.50 per
vat, terwijl met inbegrip van alle kosten (de cementfabriek alleen komt op ongeveer een half millioen gulden
te staan) de op het werk gemaakte cement slechts
ƒ 5.00 per vat zal kosten.
De cementfabriek heeft een capaciteit van 350
vaten daags.
dam is een waterkrachtÜp j 750 M. boven
station gebouwd, de/.e levert de noodige electrische
kracht voor den aanvoer van breuksteen, het m
van boorgaten (voor de ontgraving van de fundeering
van den dam mogen echter geen springmiddelen gebruikt worden) het transport van ontgraven steen, het
maken van steenslag, het mengen van den mortel,
het malen van cement en ook van /and. Dit laatste
is noodig gebleken, omdat het van kwaitssteen gemalen
zand van veel betere kwaliteit is dan het in de buurt

verkrijgbare natuurlijke zand.
Het kanaal, dat het drukwater voor dit krachtstation
meet aanvoeren is niet minder dan 20 mijlen (32 KM.)
lang en tapt hoven het reservoir met behulp van een
stuwdam uit de Salt River af.
Er komen in dit kanaal verscheidene tunnels en
syphons voor en het is een groot werk op zich zelf,
maar dat ook na de voltooiing van den dam zijn nut
kan behouden, daar het krachtstation boven in-t niveau
van het gevulde reservoir is gelegen. De capaciteit van
het „kracht-kanaal" bedraagt 200 k.v.p.s. (5.(i M' p.s.)
en bij het krachtstation bedraagt de drukhoogte 220
voet (67 M.) waarmede ongeveer 4400 P.K. ontwikkeld
kunnen worden.

Beneden den dam is ook oen krachtstation ontworpen
(zie fig 30a) het water wordt door buizen, die door
het damlichaam heen gelegd worden, naar de turbines
gevoerd.
Men rekent daar op een gemiddeld arbeidsvermogen
van 4100 P. K.
Behalve deze beide krachtstations is men van plan
op een daarvoor gunstige plaats 7 mijlen beneden het
reservoir nog een krachtstation te bouwen, waarvoor
het water aan de Salt River ontleend wordt en waardoor 3009 P. K. beschikbaar komen. Nog meer
benedenstrooms wil men ter plaatse waar in de rivier
een groote bocht voorkomt een 3500 .voet (
1 KM)
tunnel
waardoor
lange
maken,
nogmaals 2000 P. K.
opgewekt kunnen worden.
Al deze ontwikkelde kracht wordt electrisch naar de
SaJt-river-vallei overgebracht om daar pompen in
beweging te brengen die het water uit het onderaardsch
reservoir oppompen. Men neemt aan, dat 1 P. K. bij
het krachtstation voldoende is om gemiddeld 10 acres
op een afstand van 60 mijlen (± 96 KM) te bevloeien.
Bij het begin van de werkzaamheden aan den dam
heeft men geducht te.kampen gehad met abnormaal
hooge vloeden in de Salt-river, waardoor de werkzaamheden slecht opschoten.
Voor zoover het rivierdebiet niet door de tunnel kan
worden afgevoerd, wordt het met een aquaduct over
de bouwput geleid. Men zal dag en nacht doorwerken
tol de dam 150' (< 45 M) hoog is. Dan zal het reservoir al groot genoeg zijn om hooge vloeden te
kunnen bergen.
±

Het tweede der hierbovengenoemde typen van damis de dam van gestapelde of gestorte steen
(rock-fill dam) De waterdichtheid wordt hierbij gewoonlijk verkregen door het bovenstroomsclie talud met een
laag metselwerk of met een bekleeding van planken of
ijzeren platen te voorzien. In sommige gevallen wordt
de waterkeering gevormd door een verticale stalen
men

in het midden van den dam aangebracht; deze
wordt dan tegen de inwerking van het vvalei
beveiligd door aan beide zijden een laag beton of
asphalt aan te brengen. Ook bestaan er rock-fill-dammen
waarbij de bovenstroomsclie helft uil aarde bestaat, die
dan aan de achterzijde door een lichaam van stortsteenen
gesteund wordt. Deze dammen zijn in vroeger jaren
in Amerika veelal toegepast op minder gemakkelijk
te bereiken plaatsen, waar de aanvoer van metselmateriaal (portlandcement) te duur werd en steen in overloed
aanwezig was.
Daar ze een veel grooteren inhoud hebben dan gemetselde dammen zijn ze, indien de mortel niet al te
duur uitkomt, gewoonlijk duurder dan gemetselde
dammen, en minder vertrouwbaar.
De meeningen over de/.e soort dammen zijn zeer
verdeeld; sommigen achten ze geheel onvertrouwbaar.

plaat
plaat
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anderen zien er ook nu nog een goede oplossing in,
mits ze aan bepaalde eisenen voldoen. Het ongeluk
met den Walnut Grove Dam in Arizona in 1890 waarbij
129 menschenlevens verloren gingen, is op zich zelf geen
bewijs tegen de deugdelijkheid van „rock-fill" dammen,
aangezien vooreerst de afmetingen van dezen dam veel
te licht waren genomen, verder geen voldoende toezicht
bij de uitvoering was geweest en ten slotte niet gezorgd
was voor voldoende middelen tot afleiding van het
overtollige water, waardoor de dam overstroomde.
Over het derde type van reservoirdammen, de aarden
dam, zal in een volgende paragraaf een en ander medegedeeld worden.

Door liet over het algemeen geringe slibgehalte
van de rivieren en het betrekkelijk korte aantal jaren,
dat de reservoirs in exploitatie zijn, heeft men zich in
Amerika tot nu toe weinig behoeven te bemoeien met
het vraagsuk van het schoonhouden van vergaarkommen.
Van Kol vestigde in zijn artikel „Over de be\ loeiing
in droge streken door het bewaren van regenwater"
voorkomende in de Augustus en September aflevering
van 1906 van „de Indische Gids", de aandacht op de
moeilijkheden, die men voornamelijk in Spanje en
Algiers heeft ondervonden van de aanslibbing van reservoirs en behandelt vele methoden van slibopruiming.
Ook Grinwis Plaat deelde in „Bevloeiiugen in
Noord Italië en Spanje" reeds een en ander daarover
mede.
De Amerikanen beschouwen opslibbing van reservoirs
in geenen deele als een onoverkomelijke hinderpaal
en zijn ervan overtuigd, dat als de tijd daar is om
het vraagstuk: wat de beste wijze van slibopruiming
is, onder de oogen te zien, ook spoedig een middel

gevonden zal zijn.

Vooreerst wijzen zij op de methode ook door Grinwis
Plaat ') beschreven en volgens dezen reeds met succes
toegepast nl: het aanleggen van leidingen langs den
rand van liet reservoir boven den hoogsten waterstand,
uit welke leidingen het water door geulen langs de
wanden van het leege reservoir afvloeit en de slib kan
worden afgevoerd naar de rivierbedding, waaruit het
door middel van een spuikoker verwijderd kan worden.
Nu de overbrenging van kracht middels electriciteit
zoo gemakkelijk gaat, zien anderen in de toepassing
van baggeimachines of slibzuigers, die hun bevveegkracht ontleenen aan turbines welke met drukwater uit
het reservoir gedreven worden, een goedkoope oplossing waaraan vroeger niet gedacht kon worden.
De voorstanders van de later te noemen „hydraulic
fill" methode voor ontgraving en aanvoer van grond
voor aarden dammen zien in liet wegspliitcn van de
slib weer een goedkoope wijze van slibopruiming.
Zij wijzen erop, dat waar met een krachtige water')

t. a. p. blz: 360.
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straal zelfs den hardsten grond kan weggespoeld worden, opruiming van slib zeker gemakkelijk zal gaan.
Ook hierbij kan liet water ontleend worden aan leidingen
die op eenige hoogte boven den hoogsten stand in
het reservoir langs den rand daarvan loopen.
§

4

Reservoirdammen van aarde

Voor den aanleg van reservoirs wordt in Amerika
op groote schaal gebruik gemaakt van aarden dammen,
in Britsen Indië heeft men reeds eeuwen geleden
groote reservoirs (door de Engelschen gewoonlijk „tans"
genoemd) daarmede tot stand gebracht en de Engelschen hebben dit nagevolgd; bekend is o. a. de
Ashtitank.
De voordeden van aaiden dammen boven anderetypen en voornamelijk boven gemetselde dammen zijn:
u dat aan de vastheid van den fundeeringsgrond niet
zulke hooge eisenen gesteld behoeven te worden als
bij gemetselde dammen, waarbij in geval van groote
hoogte de druk op den ondergrond per vierkante
eenheid zeer groot kan worden;
b kunnen zij binnen zekere grenzen gemakkelijker
dan gemetselde dammen verhoogd worden, indien
dit door opslibbing van het reservoir of omeenige
andere reden noodig is; indien men bij den aanleg
van gemetslelde dammen rekening moet houden met
eventueele verhooging, legt men een groot kapitaal
geruimen tijd renteloos vast;
c men kan ze met ongeoefende arbeiders maken
en ze zijn speciaal geschikt om met goedkoope
handenarbeid uitgevoerd te worden;
</
ze zijn in aanleg goedkoop en kunnen bij behoorlijke voorzorgen tot groote hoogten uitgevoerd worden.
Waar men, zooals we vroeger opmerkten, op den
duur ook op Java tot den aanleg van bevloeiingsreservoirs moet overgaan, zal daarbij n.h.v. de aarden dam
een voornamen rol kunnen spelen. Op Java zijn de
berghellingen over het algemeen weinig steil en treft
men er minder vaak de nauwe diep ingesneden rivierbeddingen met gering verhang aan, die zich zoo goed tot
den aanleg van gemetselde dammen leenen; de dalafsluitingen zullen dus daar meestal een groote lengte
verkrijgen, waarvoor de aarden dam het meest aangewezen type is. Met het oog daarop komt een meer
uitvoerige behandeling van deze soort dammen niet
misplaatst voor.
Naar gelang van de samenstelling kunnen de in
Amerika gebruikelijke aarden dammen in 4 soorten
verdeeld worden:
1" aarden dammen bestaande uit één homogene
massa; liet materiaal waaruit de geheele dam wordt
opgetrokken, moet dan op zich zelf voldoende waterdicht zijn.
2" aarden dammen met een puddlekern in het midden
van den dam, reikende tot aan of even boven den
hoogwaterstand in het reservoir (zie fig 31) De puddle
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kern rust op een kleikist (puddle-trénch) die tot beneden den vasten rotsbodem reikt en waarvan de
boyenbreedte grooter is dan de aanlegbreedte; dit
type wordt toegepast als de specie waaruit de dam
vervaardigd wordt op zich zelf niet voldoende waterdicht is. Onder „puddle" verstaan de Amerikanen een
mengsel van klei met meer of minder zand, goed
dooreen gemengd, zoodat het niet doorlaatbaar is en
een compacte massa vormt; ingeval ook grind wordt
toegevoegd spreekt men van puddle-beton.
3" aarden dammen met een gemetselden kernmuur,
welke toegepast worden als er geen goed waterdicht
materiaal voorhanden is dan wel een puddle-kern
niet vertrouwd acht (zie fig. 32). Beneden het maaiveld
rust de kernmuur op een gemetselden koffer, waarvan
de wanden of te lood staan èf in het verlengde van
den buitenkant van den kernmuur vallen, in plaats
van metselwerk gebruikt men ook wel beton.
40. aarden dammen meteen waterdichte afdekking
van het bovenstroomsche talud.
Dé meeningen over deze verschillende soorten aarden dammen loopen zeer uiteen ').
Het heet, dat de Engclsche ingenieurs meestal aan
aarden dammen met een puddle kern de voorkeur
geven en de Amerikaansche ingenieurs aan dammen
met een gemetselden kernmuur; tocli komen in het
Westen van Amerika veel aarden dammen met een
puddle-kom voor en gaat men daar hoe langer hoe
meer er toe over den geheele puddle-kern of kernmuur achterwege te laten.
De sub 4 genoemde soort, die het nadeel heet te
hebben dat de waterdichte afdekking bij het inklinken
van den dam allicht beschadigd wordt, en in geval
klei voor afdekking gebruikt wordt, deze zal scheuren
indien de waterspiegel in het reservoir daalt en dus
de klei aan de inwerking van de zonnestralen wordt
blootgesteld, is in den allerlaatsten tijd weer op den
voorgrond getreden, nu men in het gewapend beton
een uitmuntende en goedkoope afdekking meent gevonden te hebben, die eventueele golvingen in het
talud volgt zonder te scheuren. Met den een paar
jaren geleden voltooiden aarden dam van het Ferry
Lake reservoir nabij Fort Collins in Colorado beweert
men een groot succes gehad te hebben, alhoewel
de gewapend betonbekleeding slechts 5" (1*2.5 cM.)
dik is.
Het zal altijd wel van lokale omstandigheden afhangen welk type aarden dam het meest geschikt is.
')
Behalve hetgeen in § 13 en § 15 van „Bevloeiingen" van
de Meijier en in de vroeger genoemde werken over réservoirdammen in liet algemeen, omtrent aarden dammen wordt

medegedeeld, kan voor een nadere studie van dit onderwerp
meer in het bijzonder worden aanbevolen:
10. Earth dams, by lUirr Bassell (1904 j.
20. Indian storage reservoirs with earthen dams by W. L.
Strange (1904).
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Op het vijfde Internationale Congres voor binnenscheepvaart in 1892 te Parijs gehouden, kon men het
niet eens worden omtrent de toe te laten hoogte van
aardeir dammen voor resevoirs (die in Frankrijk voornamelijk toepassing vinden voor de voeding van
scheepvaarlkanalen) en een der conclusies 2 ) luidde
dan ook, dat alhoewel de voorbeelden van aarden
dammen hooger dan
15 M. in Frankrijk weinig
talrijk zijn, het „mogelijk schijnt" deze hoogte te
overschrijden.
De commissie van ingenieurs, die had te onderzoeken
in hoeverre het aan te bevelen was een gedeelte van
den vroeger beschreven New-Croton-dam te doen
bestaan uit een minder kostbaren aarden dam met
gemetselden kernmuur :i ) kwam tot de conclusie, dat
bij het gebruikelijke benedenstroomsche talud van 2
op 1 en een kruisligging van 20' (ruim 6 M) boven
den waterstand in het reservoir, de grootste toe te
laten hoogte van een aarden dam 102,5' (ruim 31 M)
mocht bedragen.
Tegenwoordig achten de Amerikanen zich aan een
maximum hoogte van
100' (± 30 M) van een
aarden dam in het geheel niet meer gebonden. Ook
de hierna te noemen San Leandro dam in Californië,
gebouwd in 1874-75 had reeds een hoogte van 125
(38.10 M) boven het rivierbed er. keerde 115' (35.05
±

M) water.
Door Burr Bassell werd eenige jaren geleden de
Tabeaud-dam gebouwd in Amador- County (Californië)
welke 123' (37.50 M) hoog is, en na den San Leandro
dam tot nu toe de hoogste aarden dam van de wereld
is. Deze dam dient tot het vormen van een reservoir
waarvan het water voor krachtsontwikkeling gebruikt
wordt. De aanleg van dezen dam die met buitengewoon
groote voorzorgen geschiedde, is in het reeds genoemde
werk van den bouwmeester uitvoerig beschreven; de
dam is van het z. g. homogene type d. w. z. heeft
geen kernmuur van klei of metselwerk (zie fig 33)
Wel is waar heeft de dam een waterkeerende puddlelaag op een gedeelte van het bovenstroomsche talud,
maar de schrijver acht deze waterkeering, die trouwens
niet over de volle hoogte van den dam voorkomt, feitelijk
niet noodig en beschouwt het geheele damlichaam als
Zie Compto Rendu Sommaire blz: 78 79.
Dammen waarvan een gedeelte, wat betreft de lengte
van den dam, een geheel gemetseld dwarsprofiel heeft en het
andere deel uit een aarden dam bestaat, noemt men „composite"
dammen. Het gevaarlijke van deze dammen zit in de aansluiting van beide gedeelten. Men heeft er bij den New Crotondam dan ook van afgezien. Deze „composite" dammen
moeten niet verward worden met de „compound" dammen,
waarvan de Engelsen-Indische ingenieur Strange een groot
voorstander is en die dan ook in zijn vroeger genoemd werk
over aarden dammen beschreven worden, aan de hand van
den door hem gemaalden dam voor den Maladevi Tank in het
Presidentschap Bombay. De „compound" dam is een aarden
dam waarvan de teeiien geheel uit gestapelde steenen bestaan
')
')
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waterkeering. Met het oog op afschuiving is deze
puddle bekleeding met een steenstorting bedekt.
Onder de bovenstroomsche helft van den dam werd
een laag puddle aangebracht omdat daar ter plaatse
de meeste wellen (ondergrondschwater) voorkwamen;
deze laag puddle belet, dat indien het weiwater niet
voldoende door de draineeringen mocht worden afgevoerd, dit in het damlichaam doordringt.
De grond, waarvan de dam werd gemaakt, was een
roodachtige klei vermengd met grind en werd in lagen
van 6a 8" (15 a2O c. M) dikte aangebracht. Deze
lagen weiden niet, zooals gewoonlijk bij aanleg van
dijken gebruikelijk is, van uit het midden afwatcrend
naar de kanten aangelegd, maar hellend naar het midden
toe; dit heeft verschillende voordeden o. a dal het
middelste gedeelte van den dam tijdens den aanleg
beter vochtig kan worden gehouden.
Vóór dat een nieuwe laag werd opgebracht, werd
de oude goed besprenkeld met water. De lagen werden
gewalst met ijzeren walsen in de richting van de as
van den dam. Uit proefputten bleek, dat van eenige
afscheiding tusschen de verschillende lagen niets te
bespeuren was.
Als een bewijs van het goede walsen kan dienen,
dat de inklinking van den dam na voltooiing
gering was; een jaar nadat de dam gereed was en
er reeds 90' water in het reservoir stond, bleek de
dam slechts i 6 c.M over de geheclc hoogte te zijn
ingeklonken 1 ). Vijf maanden na de voltooiing werd
eerst water in het reservoir toegelaten.
De voornaamste conclusies, waartoe Burr Bassell
in verband met zijne ondervinding en die, opgedaan
bij andere aarden dammen, komt, zijn de volgende:
De grondslag, waarop de dam rusi, moet stevig,
droog en ondoordringbaar voor water zijn; alle grond,
die organische bestanddeelen bevat en alle poreus
materiaal moet verwijderd worden. Waar bron of
kwelwater in de fundeering van den dam aan den
dag komt, moet dit door draineeringen van steen of
door buizen buiten het damlichaam worden gebrachi
Deze draineeringen moeten ook aan eventueel lekwater uit het reservoir een vrijen en spoedigen afvoer
verzekeren en daarvoor den eenigen weg aanbieden.
Op de noodzakelijkheid van goede draineering van
de basis van den dam wijst ook Strangi-: met nadruk,
omdat anders de zoo gevaarlijke afschuivingen kunnen optreden. Evenals men bij fundeeringen van
kunstwerken geen al te groote zuinigheid moet betrachten, omdat eventueele gebreken na voltooiing niet te
herstellen zijn, zoo dient men ook aan de draineering
van aarden dammen de grootste zorg te besteden.
Wijzende op de noodzakelijkheid om ook bij gemetselde reservoirdammen op een goede draineering te
')
Strange geeft op, dal bij een goed aangelegden narden
dam ek inklinking l/«o a '/»« van de totale damhoogte mag be-

dragen.

letten, herinnert Ziegler aan het gezegde: „dein abziehenden Feind muss man goldene Brücken banen".
Wanneer de diepte, waarop een goede fundeeringsgrond voorkomt, te groot is om het damlichaam over
de volle aanlegbreedte met den goeden ondergrond
te verbinden (wat bij den Tabeaud-dam wel mogelijk
was) kan met een centrale kleikist, die zich tot aan
den goeden grondslag uitstrekt, volstaan worden. De
daarvoor te ontgraven sleuf moet hellende taluds hebben en geen verticale of trapsgewijs aangelegde wanden, omdat bij deze laatste ingeval de kleikist inklinkt
allicht scheuren en hollighcden ontstaan, terwijl bij
een wigvormige doorsnede van de sleuf, de puddle,
waarmede de kleikist wordt opgevuld, goed samengeperst kan worden. Het vormen van een doorgaand
vlak tusschen dam en ondergrond moet zoo veel
mogelijk voorkomen worden door het maken van vertandingen of kleine wigvormige sleuven, die met goed
materiaal opgevuld dienen te worden.
Met nadruk wijst Burr Bassell er op, dat men de
zetting van het damlichaam niet aan het gewicht van
den dam zelf moet overlaten, maar dat dit kunstmatig
moet geschieden, door elke laag goed te walsen.
De dam moet een homogene massa zijn, waardoor
een gelijkmatige zetting bevorderd wordt. Burr BASSELL
is dus geen voorstander van kernmuren van klei of
metselwerk, die hij niet alleen onnoodig, maar zelfs
schadelijk acht, omdat zij vooreerst niet waterdicht
te maken zijn en tweedens omdat men, vertrouwende
op deze kernmuren, een goede uitvoering van den
aaiden dam zelf verwaarloost. Dat zelfs gemetselde
kernmuren niet waterdicht zijn, bleek uit speciale onderzoekingen met behulp van putten in de benedenstroomsche helft van aarden dammen aangebracht; de
mate waai in ,deze helft mei water verzadigd is, is afhankelijk van den aard der materialen en de zorg
waarmede de dam is gebouwd. Burr Bassell wil dus
alles op den dam zelf laten aankomen. Ook Schuyi.er
is geen voorstander van kernmuren, omdat hij deze
een vreemd element in het damlichaam acht, waardoor
de dam als het ware in twee helften gesneden wordt,
waar juist homogeniteit zoo noodig is.
Ongelijke zetting doet allicht scheuren in den betrekkelijk dunnen kernmuur ontstaan en een goede aansluiting 'tusschen aarde en metselwerk is nimmer te
verkrijgen. Een lage kernmuur in een aarden dam,
die op vaste rota rust is volgens hem zeer goed, maar
dan moet die kernmuur slechts enkele voeten hoog
zijn.
Alleen wanneer men absoluut niet beschikt over
materiaal, dat op eenige wijze waterdicht is te maken,
kan een kernmuur goede diensten bewijzen (bijv: in
een rnck-fill-dam) Aanleg van buizen of kokers door
het damlichaam mag niet worden toegelaten. Volgens
Burr Bassell is dit niet noodig en hij wil aftapkokers
rondom den dam heengevoerd zien. Bij spuikokers,
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die juist in het diepste gedeelte van het af te sluiten
dal gelegd moeten worden, is het echter niet gemakkelijk om aan dezen eisen van Bukr Bassell te
voldoen.
Een hoofdvoorwaarde voor aarden dammen is natuurlijk, dat door liet lanbrengen van voldoend lange
overlaten het water nimmer over de kruin van den
dam kan loopen.

In de laatste jaren worden in het Westen van Amerika indien de omstandigheden zich daartoe leenen
veel aarden reservoirdammen aangelegd middels de
g. „hydraulic-fill" methode, die veel goedkooper is
dan de „droge" methode en volgens verscheidene
Amerikaansche ingenieurs de meest vertrouwbare
aaiden dammen oplevert.
Bij het volledige „hydraulic fill" proces geschiedt
de ontgraving van den grond benoodigd voor den
dam zoowel als het transport van dien grond, de verdeeling van de materialen over het damlichaam naar
gelang van de fijnheid, en ten slotte de „zetting" van
het damlichaam geheel door middel van water. Deze
methode is feitelijk ontleend aan den z. g. placermijnbouw, die vooral in vroegen jaren veel in Californië voorkwam. Daarbij wordt de grindbedding,
waarin het goud in gedegen toestand of in verbinding
met andere metalen in grootere of kleinere korrels
aanwezig is, meteen krachtigen waterstraal losgespoten
en daarna in leidingen of „flumes" naar de plaats
gevoerd waar het goud door bezinking of opvangen
in kwik gewonnen kan worden.
Gewoonlijk wordt dan het water van uit een op een
hoog niveau loopende leiding door buizen naar beneden gevoerd en spuit met groote kracht uit een
draaibare straalpijp (hydraulic giant of monitor genoemd)
alles losscheurend wat onder zijn bereik komt. In
Californië ziet men overal langs de rivierdalen nog
de „débris" van vroegere ontginningen, in den vorm
van groote hoopen grind en rolsteenen. Daar deze
steenhoopen bij hooge waterstanden dikwijls de rivierbeddingen in de vlakte verstopten en aanleiding
tot overstroomingen geven, werd deze soort mijnbouw
langs vele rivieren van Californië verboden bij de z.
g. „anti-débris-law.
Voor den aanleg van dammen werd van de hydraulic-fill methode het eerst op ruime schaal gebruik
gemaakt door de Canadian Pacific en de NorthernPacific spoorwegmaatschappijen, toen deze de hooge
houten-viaducten (trestles) over d e ravijnen door aarden dammen wenschten te vervangen.
Ook op Java is de methode van grondverzet door
spoeling, maar zonder dat de grond wordt losgespoten, bij spoorwegaanleg toegepast o. a. bij den bouw
der Prèanger lijnen ') en in den laatsten tijd ook bij
/..

')

nieurs
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In het tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingeafdeeling Ned.-Indië jaargang 1899
1900 komt een

de uitbeiding van het wegennet in de residentie. Maar
waar men daar met het oog op afschuivingen de
dammen liefst uit een zanderig en grof dus doorlatend
materiaal optrekt en zelfs den door het water meegcvoerdèn fijn verdeelden grond, als slib, zorgvuldig
buiten het damlichaam tracht te houden, is het bij den
aanleg van reservoirdammen natuurlijk gewenscht, dat
zoo niet de geheele dam, dan toch een groot gedeelte
van het damlichaam uit fijnen en waterdichten grond
bestaat.
Ook bij den aanleg van aarden dammen voor bevloeiings reservoirs heeft men op Java in de afdeeling
AAalang 60 a 70 jaren geleden reeds van het spoelstelsel

gebruik gemaakt.
Omtrent den aanleg van die dammen is een en
ander te vinden in een artikel van den Ingenieur J. G.
van Gendt Jr. 2) voorkomende in de Verhandelingen
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs jaargang
1867-'6B; wat betreft de afmetingen zoo werden de/e
aan van Gendt verstrekt door den Regent van Malang
en verdienen ze niet al te veel vertrouwen. Deze
dammen zijn met weinig overleg en zonder eenig
technisch toezicht aangelegd en kunnen dan ook meer
als toonbeeld van de toenmaals heerschende verspilling
van arbeidskrachten dienen dan als voorbeeld op
welke wijze men op Java aardenreservoirdammen moet
aanleggen.
Volgens den schrijver moesten deze dammen dan
ook meestal na 5 of 6 jaren vernieuwd worden.
De „hydraulic-fill" methode is het beste toe te
passen als op niet te grooten afstand van en op voldoende hoogte boven de kruin van den dam geschikt

materiaal voorkomt, dat met behulp van water uit een
op een hoog niveau loopende leiding kan losgespoeld
of gespoten worden.
Maar dit alles is geen bepaald vereischte; zoo werd
bijv: voor het maken van een aarden dam nabij LosAngcles gezien, dat de voor den dam benoodigde
grond werd verkregen van een terrein, dat aanzienlijk
lager dan de dam lag. Het voor de losspoeling van
den grond beuoodigde water werd opgepompt uit
een tijdelijk reservoir; de losgespoten grond werd
naar een centrifugaalpomp gevoerd, die het door
ijzeren buizen naar den in aanbouw zijnden dam op
mededeeling voor van den toemaligen hoofdingenieur derStaatü. Wijnmalen over „Grondverzet door
sspoorwegen R. P.
spoeling met water".
Deze maakte deel uit van het personeel, dat onder lei*)
ding van den bekenden ingenieur T. J Stieltjes een onderzoek
instelde naar de verbetering van de vervoermiddelen op Java.
van Gendt was o. a. belast om na te gaan in hoeverre het
mogelijk zon zijn voor de kruising van ravijnen t»clirnik te
maken van aarden dammen in plaats van ijzeren of steenen
viaducten, en deze aarden dammen levens te doen dienen tot
het vormen van bevloeüngsreservoirs.
Een overzicht van het voornaamste deel van zijn artikel is
te vinden in § 13 van „Bevloeiingen" van de Meijier
()•
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Het afgewerkte

water werd weer naar het

tijdelijk reservoir teruggevoerd.
De verhouding van de hoeveelheid water tot de
hoeveelheid meegevoerde vaste stoffen is zeer verschillend en afhankelijk van het beschikbare verhang,
de beschikbare hoeveelneid water en de geaardheid
van den grond. Bij een debiet van de spoelleiding
van 10 k. v. p. s. (283 L. p. s.) rekent men gewoonlijk
2ÜOO tot 4000- kubieke yards (152Ü tot 3040 M 3) per
dag te kunnen verzetten hetgeen overeenkomt met een
gehalte aan vaste stoffen van 6% tot 12
In geval de hoeveelheid water beperkt is of kunstmatig op een hoog niveau gebracht moet worden,
hetzij voor het losspoelen hetzij voor transport van
den grond naar den dam, draagt men er natuurlijk
zorg voor het gehalte zoo hoog mogelijk te maken
en zijn er gevallen bekend, dat men het tot 20"/,,
kon opvoeren.
Meestal worden bij den aanvang van het werk langs
de beide teenen van den dam kaden evenwijdig aan
de as van den dam gelegd om het water daartusschen
als in een vijver op te houden en de aangevoerde
stoffen daarin te laten bezinken; deze kaden worden
verhoogd al naarmate het damlichaam hooger wordt.
Het spoelwater wordt in ijzeren buizen of goten aangevoerd en stroomt in den vijver uit. Dikwijls wordt
de aanvoerleiding gelegd op een steiger in de as van
den dam opgericht, en het water door hellende zijtakken daaruit afgetapt. De beste wijze is echter om
deze goten of buizen te leggen langs de kaden, die
het water ophouden, want men bereikt daardoor, dat
de zwaardere stoffen nabij de taluds neerslaan en het
fijne slib in het midden van den dam bezinkt en daar
dus een waterdichte kern vormt, zonder dat de homogeniteit van den dam verbroken wordt. Door hevels of
goten voert men het overtollige water uit den vijver af,
voor zoover dit niet door en langs de taluds wegvloeit.
Op het gebied van hydraulic filldammgn heeft de
reeds genoemde Amerikaansche ingenieur Schuyler
groote ervaring. Hij acht deze werkwij/e de eenige
manier om aarden dammen van groote hoogte Ie maken
en wel om verschillende redenen:
10. wj>rdt bij booge dammen de hoeveelheid grondverzet zeer groot en kunnen bij toepassing van de
hydraulicfill methode de kosten per M 3 belangrijk lager
zijn dan bij de „droge" werkwijze.
20. kan men de verschillende soorten van het
aangevoerde materiaal in de meest gewenschte wij/.e
over de dwarsdoorsnede van het damlicham verdeden
d.w.z. de zwaardere poreuze stoffen aan tien buitenkant en de fijnere waterdichte in het midden van
den dam. Een van de grootste gevaren van aarden
dammen is altijd het afschuiven van de taluds; wanneer nu de buitenkant uit grof material bestaat, dat
de weekere inwendige massa steunt, zal de kans op
afschuivingen veel geringer worden.
—
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30. is de „zetting" van liet materiaal onder water
veel beter dan ooit met walsen of stampen bereikt
kan worden, terwijl laagvorming niet kan voorkomen.
Op het bureau van den heer SCHUYLER zag schrijver
dezes een proefblok uit het midden van een hydiaulicfill-dam genomen, dat van een onberispelijke kwaliteit
was. De Nexaca dam in Mexico (/ie fig 34) onder
technisch toezicht van SCHUYLER in aanbouw, zal een
hoogte bereiken van 180' (± 55. M). De verdeeling
van hel materiaal over den dam, zooals de ontwerper,
die zich voorstelt, is in de figuur aangegeven. Natuurlijk heeft de overgang van de eene soort grond naar de
andere geleidelijker plaats dan de teekeuing aangeeft.
Tijdens mijn verblijf te Los Angeles had SCHUYLER
een plan van een aarden dam in bewerking, die niet
minder dan 300' (± 91. M) hoog zou worden, dus
hooger dan de hoogste gemetselde dam.

Wat betreft het bepalen van vorm en afmetingen,
die men aan aarden reservoirdammen heeft te geven,
zoo komt men daarbij met berekeningen niet ver.
Men /.on kunnen aannemen, dat in elke horizontale
doorsnede de wrijvingsweerstand evenwicht moet maken
met de horizontaal ontbondene van den waterdruk op
liet bovenstroomsche zijvlak van het gedeelte van den
dam, dat boven die doorsnede gelegen is.
Ter hoogte van den waterspiegel is de waterdruk=
o dus behoeft de dam daar theoretisch geen breedte
te hebben. Aangezien de horizontaal ontbondene van
den w.Herdruk evenredig is met het quadraat van de
hoogte van den waterspiegel boven de beschouwde
horizontale doorsnede, moet dus ook voor elke horizontale doorsnede de inhoud van het daarboven gelegen
damlichaam evenredig zijn met het vierkant van die
hoogte. Aan deze voorwaarde wordt voldaan, indien
men aan de doorsnede van den dam den vorm van
een driehoek geelt waarvan de top in -den waterspiegel ligt.
Wat betreft de verhouding die er tusscheii hoogte
en basis van don driehoek moet bestaan (daar van
alle driehoeken waarvan de basis een zekere lengte
heeft, en de top in den waterspiegel ligt, de inhouden
gelijk zijn, komt het er dus feitelijk theoretisch niet
op aan welke helling men aan hel boven- of beneden
talud geeft) zoo zal indien we bij een willekeurige
horizontale doorsnede de lengte van de basis x noemen, de hoogte beneden den waterspiegel y, het gewicht per kubieke eenheid van den grond waaruit
de dam bestaat a, de vrijvingseoéffieient van aarde
op aarde f, de zekerheidscoëfficient e, voldaan moeten
worden aan de vergelijking: C X

x a of x

c

.

=

a.t

;

{

f 2 y-

f X

X X V
y

y.
'

Op bovenstaande redeneering is zeker veel aan te
meiken. Vooreerst is een factor, die van groot belang
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kan zijn, geheel verwaarloosd n.l. de cohaesie, welke
ook door den waterdr.uk overwonnen dient te worden.
Omtrent de grootte daarvan is bij opgehoogden grond
weinig meer bekend dan dat zij kleiner is dan bij grond
in natuurlijken toestand; maar bij dammen, die in goed
gewalste lagen zijn aangelegd, zal zij toch een niet gering
te achten post in liet voordeel van de sterkte van den
dam zijn. Ook de verticale druk, die door het water
op het bovenstroomsche talud wordt uitgeoefend, en
die dus den druk en derhalve den wrijvingsweerstand
in de beschouwde doorsnede vermeerdert, is verwaarloosd. Daar staat aan den anderen kant tegenover, dat
er op den onderkant van het beschouwde damgedeelte
door geïnfiltreerd water een opwaartschen druk kan
uitgeoefend worden, die de wrijvingsvveerstand vermindert.
Indien we evenals Burr Bassell voor een door hem
behandeld geval a= 2, f=lenc= 10 stellen, dan vinden
we x sy, dus als de dwarsdoorsnede van den dam
een gelijkbeenige driehoek is, moeten de taluds onder
2/2 op 1 staan. De waarden a=2 en f=l komen zeer
hoog voor, aangezien deze zouden overeenkomen met
een gewicht van 2000 KG per M en een natuurlijken
hellingshoek Q van 45".
Wel is waar kan zeer vochtige klei tot 2000 KG
per M 3 wegen, maar dan is de natuurlijke hellingshoek
veel kleiner dan 45°. Indien we dus x=sy nemen zou,
afgezien van andere omstandigheden, de veiligheids coëfficiënt kleiner dan 10 zijn. Voor vochtige klei geeft
Strange op: a=l.6 f=0.50 (waarvoor Q=±27°).
Men neemt altijd het bovenstroomsche („water") talud
flauwer dan het benedenstroomsche („lucht") talud,
omdat het eerste meer met water verzadigd zal zijn
dan het tweede en dus meer aan de kans van afschuiving bloot staat. De meeste aarden dammen van
beteekenende hoogte hebben een bovenstroomsch talud
van 3 op 1 en een benedenstroomsch talud van 2 op
1, voor. welken vorm ook voldaan zou worden aan de
vergelijking x=sy, indien de kruinsbreedte ter hoogte
van den waterspiegel=o was 1 ).
Maar doordat de kruin een zekere breedte moet
hebben en op voldoende hoogte boven den hoogsten
waterstand in het reservoir moet liggen, heeft de dam
ter hoogte van dien waterstand dikwijls reeds een
y.
aanzienlijke breedte en is in elk geval
Voor de bepaling van de kruins- breedte van aarden dammen heeft men 2 empirische formules nl: die
van Crugnola: b= 3 + 5 /, 7 (h
3) en die van den
=

:!

—

In het genoemde werk van Burr Bassell komt een opvorm en afmetingen van bestaande aarden
reservoirdammen die hooger zijn dan 50' (15 Mi.
Strange vestigt er de aandacht op, dat bij eenige aarden dammen in het Presidentschap Bombay, de afschuivingen altijd bij
het benedenstroomsch talud voorkwamen, waaruit hij concludeert dat althans voor die gevallen het met water verzadigde
talud van 3op 1 bestendiger blijkt te zijn dan het drogere talud
van 2 op 1 •
')

gave voor van. den
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Amerikaaiischen ingenieur Trautwine: b=2 + 2 Vli. In
de eerste formule wordt de breedte enz. uitgedrukt in
metennaat, bij de tweede in Eugelsche voeten. Ze
loopen vrij ver uileen, want nemen we een dam van
30 M (± 100 voet) hoogte dan vinden we volgens de eerste formule een kruinsbreedte van 11 M,
volgens de tweede een van 22'= 6.70 M. N. h. v.
hebben deze formules al zeer weinig waarde, o. a. omdat
er met den vorm van den dam de hoogte van de kruin
boven den hoogwaterstand enz. geheel geen rekening
wordt gehouden. Bovendien heeft eenige meerdere
breedte van de kruin betrekkelijk weinig invloed op
den totalen inhoud van het dwarsprofiel.
Waar omtrent de verschillende krachten, die in een
aarden damlichaam heersenen, nog zóó weinig met zekerheid bekend is, is het verklaarbaar dat sommige
ingenieurs aan berekeningen als bovenbedoeld weinig
waarde hechten. Wel is men het er algemeen over
eens, dat verzadiging van het damlichaam zooveel
mogelijk voorkomen dient te worden, omdat daardoor
zoowel de wrijvingsweerstand als de cohaesie vermindert.
Rekening houdende met de ondervinding, die elders
met aarden reservoirdammen is opgedaan, komt het
voor, dat bij het ontwerpen van dergelijke dammen
op Java voorloopig ook kan aangenomen worden een
bovenstroomsch talud van 3 op 1 en een benedenstroomsch talud van 2 op 1, het laatste met de noodige
bermen om daarop goten voor den afvoer van regenwater
aan te leggen. Wel is waar is er op Java een voorbeeld van een hooge aarden dam van betrekkelijk
reeenten datum, die veel steilere taluds heeft, maar
deze verkeert naar alle waarschijnlijkheid in bijzondere
omstandigheden. Bedoeld wordt de 24 M hooge aarden
dam, die volgens de verhandeling in het Tijdschrift
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs jaargang
1894-95 (2e aflevering) over de verbetering van de
bevloeiing in het Pekalen gebied (voormalige Residentie
Probolinggo) is aangelegd door het ravijn van de
Djoerangdjero. Deze dam, die een kruinsbreedte heeft
van 10 M en taluds van 1 '/a op 1, is aangelegd om
een bestaanden weg over het ravijn door te trekken,
maar heeft toch een waterdruk van 21 M hoogte te
keeren gehad, en daarvan, behoudens sterke zetting,
geen nadeel ondervonden. Maar met reden kan aangenomen worden dat deze hooge stand slechts bij
uitzondering en gedurenden korten tijd zal voorkomen,
omdat het bandjirwater door een gegraven leiding
naar een nabij gelegen ravijn gevoerd wordt en de
hooge waterstand in het reservoir wel weer tot een lager
peil gezakt zal zijn, alvorens het damlichaam met
water verzadigd is kunnen worden. 2 )
'*)
Om de zelfde reden behoeft men aan de dijken langs de
rivieren op Java in het algemeen niet die zelfde zware afmetingen
te geven als men in Holland gewend is te doen. Met uitzondering van de groote rivieren als de Solo en de Brantas
duren de bandjirs in de Indische rivieren slechts korten tijd.
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Buckley wijst er dan ook in zijn „The irrigation
works of India" op, dat aarden reservoirdammen zelden
of nooit ten gevolge van den hydrostatischen druk
bezwijken, maar dat behalve overloopen, de verzadiging
van het damlichaam en dientengevolge afschuivingen de
gewone oorzaken daarvan zijn. Strange vestigt er
terecht de aandacht op, dat de gebruikelijke trapeziumvormige dwarsdoorsnede d.w.z. een doorsnede,
waarvan de taluds rechte lijnen zijn, weinig logisch is,
als men te rade gaat met wat er in de natuur gebeurt.
Men zietj toch bij afschuivingen in diepe ingravingen
bijna altijd dat van den grond, die is blijven staan,
het talud naar boven toe steeds steiler wordt. Hij
raadt daarom vooral voor hooge dammen aan een z.g.
„empirische doorsnede" d.w.z. een profiel, waarbij het
talud naar de basis toe geleidelijk flauwer wordt. De
dwarsdoorsnede van den dam wordt daardoor slechts
weinig grooter.

De bezwaren, die velen nog tegen aarden dammen
hebben, zijn toe te schrijven aan het gevaar, dat zij
mede brengen indien het toezicht gedurende en na de
uitvoering onvoldoende is en de middelen tot afvoer
van het overtollige water ontoereikend zijn. Uit de
gevallen waarin aarden dammen zijn bezweken (in het
vroeger genoemde werk van ZIEGLER komt aan het einde
van het tweede deel een zeer leerzaam hoofdstuk over
de verwoesting van reservoirdammen voor) blijkt, dat
die ongelukken bijna altijd vooruit te voorzien waren
en bij deskundig toezicht voorkomen hadden kunnen
worden.
Ook de bekende geweldige ramp, die het gevolg is
geweest van de doorbraak van den aarden dam boven
Johnstown (in den staat Pennsylvanië) op 31 Mei 1889
en waarbij naar schatting 5000 menschen het leven
verloren, was door deskundigen reeds lang te voren
voorspeld en werden de bewoners van Johnstown
enkele uren vóór de doorbraak nog telegraphisch gewaarschuwd. ')
De vele aarden dammen, die sinds jaren in gebruik
zijn en het feit, dat bij verscheidene werken van den
')
Johnstown ligt aan de drukke route New York-Chicago
van den Pennsylvanië-spoorweg. Het reservoir, dat vroeger
gediend had voor de voeding van het thans door den spoorweg
vervangen Pennsylvanië-kanaal, was verpacht aan een vischclub
uit Pittsburg, die o.a. den toch al niet te grooten overlaat grootendeels gesloten had om het ontsnappen van visch tegen te gaan!
Ook het dwarsprofiel van den dam, die een hoogte van 110 voet
had, was onvoldoende. Men beweert, dat de afstand van den
dam tot Johnstown,welke
30 KM bedraagt, door de groote
massa van het water in 30 minuten tijd zou zijn afgelegd. Indien
—

±

de hooge spoorbaan, die het water tegenhield en de stad
grootendeels onder water zette, bij tijds bezweken was zou
het aantal slachtoffers veel minder groot zijn geweest. Tot
overmaat van ramp kwam er nog een brand bij die het resteerende
gedeelte van Johnstown verwoestte. Johnstown is na de ramp
weder opgebouwd, thans een stad met ongeveer 50.000 inwoners
en o.a. de zetel van de groote Cambria staalwerken.
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Reclamation Service, bij welken dienst allerminst reden
bestaat om gewaagde constructies toe te passen, aarden
reservoir dammen aangetroffen worden 2 ), bewijzen wel
het goede recht van dit type dammen.
Door sommige Amerikaansche ingenieurs werden vroeger aaiden dammen in streken, waar aardbevingen
voorkomen, gevaarlijk geacht. Aangezien het ontstaan
van een scheur in een gemetselden dam (als deze ten
minste niet een gewelfvorm heeft, die bij de berekening van de afmetingen van het dwarsprofiel in aanmerking is genomen) in de meeste gevallen betrekkelijk
weinig schade kan aanrichten, zoo zal dit voor een
aarden dam noodlottig zijn.
Maar de ondervinding opgedaan bij de aardbeving
van 18 April 1906, die San Francisco en omstreken
op zoo vreeselijke wijze teisterde, heeft aan de vele
hooge aarden dammen in den omtrek niet het mintse
letsel veroorzaakt, niettegenstaande enkele dammen
zijn blootgesteld op een wijze zooals slechts zelden
zal voorkomen en waarbij het wel scheen als of de
natuur de bruikbaarheid van hooge aarden dammen
ook voor streken waar aardbevingen voorkomen, dus
ook voor landen als Java, wilde demoustreeren.
De voornaamste aarden dammen, die in den omtrek
van San Francisco voorkomen zijn de San Leandro
en Temescal dammen voor de watervoorziening van
Oakland en andere plaatsen gelegen op den oostelijken
oever van de baai van San Francisco, en de San Andreas en Pilarcitos dammen voor de watervoorziening
van de stad San Francisco.
De San Leandro-dam (fig 35) werd in de jaren
1874-75 aangelegd en de kruin had oorspronkelijk
een hoogte van 115' boven het diepste punt van het
rivierbed. Later werd de dam nog 10' verhoogd, zoodat
hij thans 125' (ruim 38 M) hoog is en reeds lange
jaren als de hoogste aarden dam van de wereld bekend staat, om binnenkort door veel hoogere overtroffen te worden. De lengte gemeten op de kruin
bedraagt 500' (ruim 152 M), terwijl de breedte van
de rivier op den bodem slechts 66' (ruim 20 M) bedroeg.
De dam is van het homogene type en heeft dus
geen kernmuur; alleen is onder het midden van den
dam een 30' diepe kleikist aangebracht, die tot aan
de vaste rots reikt. Op den bodem van de kleikist
zijn nog 3 kleine sleuven gegraven van 3' diepte en
breedte, die met beton gevuld zijn tot 2' boven den
bodem. Oorspronkelijk stond het watertalud onder
3 op 1, het luchttaiud onder 2/2 op 1. Voor het
damlichaam werd een zeer geschikt materiaal in de
nabijheid aangetroffen, dat met karren en scrapers werd
aangevoerd. Zeer eigenaardig heeft mende verschillende
lagen niet gewalst of aangestampt, maar men liet den
vochtig gemaakten grond door een grooten troep wilde
-)
In een volgend Hoofdstuk zullen een paar werken van
den Reclamation Service besproken worden, waarbij aarden
dammen in aanbouw zijn.
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paarden kneden en ineen trappen, De oppervlakte
van het reservoir bedraagt bij maximum waterstand
±177 H. A. en heeft thans een inhoud van 23 millioen
M3. De oppervlakte van het stroomgebied dat er op
afwatert bedraagt 116 KM 2 . Het voor de watervoorziening benoodigde water wordt door een paar tunnels
in de rots op eenigen afstand van den dam afgetapt.
Een bepaalde fout van het oorspronkelijk ontwerp kan
genoemd worden, dat een overlaat, hoewel met trappen in de vaste rots uitgehouwen, vlak naast den dam
lag. Deze overlaat is dan ook eenige jaren geleden
buiten werking gesteld en vervangen door een tunnel,
die op geruimen afstand van den dam in de rots is
aangebracht. Daar de maximum regenval in het stroomgebied 2'/V'(63 m. M.) daags bedraagt (een vrij groote
hoogte voor een gematigd klimaat) is de waterstand
in het reservoir aan vrij sterke wassen onderhevig.
Oorspronkelijk was het de bedoeling de dam elke 4 a 5
jaar 10'hooger te maken tot dat de damkruin 175' boven de rivierbedding zou zijn gelegen '). Met dat
doel voor oogen was men ook reeds begonnen het
luchttalud te versterken (zie de figuur). De grond
daarvoor werd door spoeling aangevoerd; een volledig
„hydraulic fill" proces was echter bij gebrek aan
drukwater niet toe te passen. Toch beliepen de kos±

van den aangespoelden grond per kubieke eenheid slechts V 4
l U van hetgeen met karren of scrapers werd aangevoerd.
Door deze versterking heeft de dam in dwarsdoorsnede een aanlegbreedte van 1700'(518 M.) verkregen.
De totale inhoud van den dam bedraagt ruim
ten

a

waarvan

400.000 M 3
ongeveer '/ 3 door spoeling is
aangevoerd. Ook beneden aan het watertalud ziet men
in de figuur een grondaanvulling; deze werd later
aangebracht om scheuren in de rivierbedding daar
ter plaatse te dichten. Op de waterdichtheid van
het materiaal, dat door spoeling is aangevoerd, werd
vooral voor het benedenstroomsche gedeelte weinig
gelet, omdat dit alleen voor steun dient. Daar het
stadje San Leandro, dat ongeveer 2 K. M. beneden den
dam aan de San Leandro rivier ligt, voornamelijk na
den Johnstown ramp zich hevig tegen de voorgenomen
aanmerkelijke verhooging van den dam verzet, is deze
tot nu toe achterwege gebleven. Volgens mededeeling
van den opzichter, die bij den dam woont, zijn bij de
aardbeving van 18 April 1906 de golven wel tot op de
kruin geslagen, maar zonder schade aan te richten. Ook
was niets te bespeuren; men kon dit
vrij nauwkeurig nagaan, omdat de kruin en het trapsgewijze dalende luchttalud van den dam niet bezood
zijn. Door het onbezood laten van kruin en luchttalud geeft men aan de op wortels van planten belusvan
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scheuren

V Deze verhooging had zoowel ten doel aan de vermindering in capaciteit van het reservoir tengevolge van opslibbing
tegemoet te komen, als om aan de steeds grooter wordende
waterbehoefte te kunnen voldoen.

te gopkers en squirrels geen aanleiding om in den
dam gaten te maken en als zij er toch in mochten
voorkomen kan men de gaten gemakkelijker zien dan
ingeval de taluds begroeid zijn.
Bovendien heeft men nog speciaal op het vangen
van gopkers gedresseerde honden 2 ).
De Temescal-dam, werd ook met het oog op de
watervoorziening van Oakland en omstreken aangelegd
in 1868. De kruin ligt 115'(35 M.) boven het rivierbed en is 18' (5.50 M.) breed. De grond voor den
dam werd evenals bij den San Leandro-dam met karren aangevoerd, en vervolgens met paarden door elkander gewerkt. Beide taluds stonden vroeger onder
2/2 op 1 maar zijn later versterkt door aanspoeling
van grond. De dam heeft een kernmuur van puddle.
Ook hier is de overlaat vlak naast den dam aangebracht, maar daar de oppervlakte van het stroomgebied
(7.5 KM 2 ) in verhouding tot de oppeivlakte van het
reservoir klein is, behoeft deze overlaat slechts hoogst
zelden water af te voeren. Door middel van een
ijzeren buis van 30 c. M. diameter, die door het damlichaam is gelegd, wordt uit het reservoir afgetapt.
Van meer belang dan de beide vorige dammen met
het oog op de vraag, welken invloed aardbevingen op
aaiden dammen uitoefenen zijn de San Andreas- en
Pilarcitos-dammen, die een voornaam onderdeel vormen van de werken der watervoorziening van San
Francisco.
Het voor de stad benoodigde drink- en nuishoudwater wordt verzameld in 3 reservoirs gelegen
in.het gebergte op het schiereiland, dat begrensd
wordt door den Stillen Oceaan en de baai van San
Francisco; op de noordpunt van dit schiereiland ligt
de stad. Deze drie reservoirs zijn: het Pilarcitosreservoir, het San Andreas-reservoir en het Crystal
Springs-reservoir.
Het laatstgenoemde reservoir,

dat een inhoud van
gevormd door den
M 3 heeft,
Crystal Springs of San Mateo-dam, die geheel uit
groote betonblokken is opgetrokken en van wege
zijn afmetingen, eigenaardige constructie en vernuftige manier waarop hij gemaakt is,' zeer de aandacht
heeft getrokken.
De tegenwoordige hoogte van dezen dam is 146'
(44.50 M.) maar de ontworpen hoogte bedraagt 170'
(bijna 52 M). Voor meerdere bijzonderheden wordt
naar de vroeger genoemde werken, over reservoirdammen in het algemeen, verwezen.
Doordat de meeste buizen van de waterleiding door
±
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millioen

wordt

-)
Behalve deze honden heeft de waterleidingmaatschappij
aan welke het reservoir toebehoort nog een groot aantal zeehonden in haar dienst. De groote reservoirs zijn natuurlijk
uitmuntende kweekplaatsen voor visch en voornamelijk voor
karpers, die in. het op den bodem liggende slib kruipen en liet
water daardoor zeer modderig kunnen maken. De zeehonden

verdelgen de karpers tot den laatste toe.
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de aardbeving vernield werden, was het niet mogelijk
den onmiddellijk daarop uitbrekenden brand in het handelskwartier van de benedenstad te blusschen en werd
ook een groot deel van de bovenstad, waar de woonhuizen staan in de asch gelegd ') De paniek ten gevolge
van de aardbeving en den brand werd niet weinig
vermeerderd door het gerucht, dat de reservoirdammen
bezweken waren en aan de stad, die door zijn eigenaardige ligging aan het eind van een landtong en de
onmogelijkheid om uit putten water te verkrijgen, voor
haar watervoorziening geheel op de reservoirs is aangewezen, de eerste maanden geen water toegevoerd
zou kunnen worden (men ging toen juist den drogen
tijd tegemoet). Gelukkig was dit niet het geval en het
herstellen van het buizennet was dan ook het eerste
werk dat werd aangepakt, 2 ) zoodat eenige dagen na
de ramp in de waterbehoefte van de stad voldoende
voorzien kon worden.
De San Andreas dam (zie fig 36) is 850' (259 M)
lang en was oorspronkelijk 77' (23.5 M) hoog; in 1875
is hij evenwel tot een hoogte van 95' (bijna 29 M)
opgetrokken, waarmede de eigenaardige vorm van het
bovenste deel van de puddle-kern verband houdt.
De Pilarcitos-dam (fig 37) is op de kruin lang
640' (195 M) en eveneens 95' (29 M) hoog. Beide
dammen zijn in lagen opgetrokken, die zorgvuldig
gewalst zijn. Aan de kleikisten van beide dammen
zou thans een eenigszins anderen vorm gegeven
worden.
Bij de aardbeving van 18 April 1906 is in het
schiereiland een lange rechtlijnige scheur ontstaan
de z. g. „faultline" waarlangs nagenoeg alles vernield is. Het is gebleken, dat de grond aan weersDe meeste woonhuizen, ook die van de gefortuneer')
de burgers, zijn van hout; naast gebrek aan ,water was
dit de reden waarom de brand zoon grooten omvang heeft

gekregen.
-')
Een en ander is uitvoerig beschreven in een werk van den
hoofdingenieur van de waterleiding-maatschappij H. Schüssler
getiteld: The watersupply of San Francisco before, during and
after the earthguake of April 18th, 1906 and the subsequent
conflagration"
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zijden van deze breuklijn eenige malen langs elkander
geschoven moet zijn. 3 )
De Pilarcitosdam is op eenigen afstand van de
breuklijn gelegen; daarentegen loopt deze lijn op
20 M. van liet oostelijke einde van den San Andreasdam door den aansluitenden rotswand.
Deze dam moet dus aan geweldige schokken bloot+

gesteld zijn geweest.
De bemetselde tunnel, waardoor het overtollige water
uit het reservoir wordt afgetapt, en die door den rotswand
loopt, staat haaks op de breuklijn en werd door midden
gesneden; de beide deelen moesten later door een s.
bocht verbonden worden omdat ook hier de assen van
beide deelen niet meer in elkanders verlengde lagen.
Noch de San Andreas-dam waarvan de as loodrecht
op de breuklijn staat, noch de Crystal Spriugs-dam,
die een gewelfvorm heeft waarvan de koorde op
geringen afstand evenwijdig aan de breuklijn loopt,
hebben van de aardbeving iets te lijden gehad. Ook
de Pilarcitosdam bleef volkomen onbeschadigd.
In een rapport ') dat met het oog op de mogelijkheid
van latere aardbevingen door C. G. Hijde hoogleeraar
aan het Ingenieurs Departement van de Universiteit
van Californië te Berkeley is uitgebracht aan de vereeniging van assuradeuren van de Pacific-kust, komt
deze autoriteit dan ook o. a. tot de conclusie dat
aarden reservoirdammen, mits goed ontworpen en
uitgevoerd, tegen aardbevingen volkomen bestand zijn.
•)
Over grooten afstand was tijdens mijn bezoek aan de
waterwerken deze breuklijn nog duidelijk te volgen. Dat de
grondmassa's aan weerszijden van de breuklijn ten opzichte van
elkander verschoven zijn, bleek duidelijk uit een stekeldraadafrastering, die de breuklijn kruist en waarvan de deelen aan
weerszijden van de scheur thans op i 2 M afstand evenwijdig

aan elkander loopen.

De afstand waarover de grondmassa's
langs elkander geschoven zijn, is zeer verschillend en plaatselijk
niet waarneembaar. Hoewel de scheur over groote lengte door
reservoirs van den San Andreas-dam en van den Crystal Springsdam loopt, is daarmede geen waterverlies gepaard gegaan, zoodat de voorspelling, dat deze reservoirs geheel droog zouden
loopen, niet bewaarheid is geworden.
4
)
The watersupply of cities with especial reference to fire
protection.

HOOFDSTUK VI

DE RECLAMATION SERVICE

§

1 Het Personeel

Zooals we in § 2 van Hoofdstuk II zagen, verrichte
vóór de uitvaardiging van de Reclamation-Act de Geological Survey reeds onderzoekingen en opnamen met
het oog op bevloeiing van droge streken in het Westen.
Vooral aan Majoor J. W. Powell was het te danken,
dat de Regeering fondsen en personeel daarvoor beschikbaar stelde. Toen dan ook de Reclamation-Act was aangenomen en men onmiddellijk daarna overging tot het
oprichten van den „Reclamation Service," den dienst
die met de uitvoering van de wet belast is, was het
een groot voordeel, dat men in het personeel van de
afdeeling,, Hydrographie" van den Geological Survey
een uitmuntende kern had voor dien nieuwen dienst,
die binnenkort zulk een grooten on vang zou erlangen.
Tot Juli 19Ü7 was de Reclamation Service een onderdeel van de Geological Survey; sedert is het een
afzonderlijke tak van dienst geworden met een Directeur
aan het hoofd, die direct ondergeschikt is aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken. Het ambt van
Directeur wordt thans bekleed door F. H. Nervell,
een man, die jarenlang als „hydraulic engineer" aan
de Geological Survey verbonden was en die in de tot
standkoming der Reclamation-Act een werkzaam aandeel heeft gehad.
Het corps ambtenaren en beambten van den Reclamation Service is natuurlijk steeds aan uitbreiding en
verandering onderhevig geweest.
Op het eind van 1907 was de samenstelling en
werkkring van dit corps als volgt geregeld:
De dienst is verdeeld over 5 verschillende van elkander geheel onfhankelijke afdeelingen, die onmiddellijk
ondergeschikt zijn aan den Directeur: de technische
afdeeling, de afdeeling Comptabiliteit, de afdeeling
Secretarie, de afdeeling voor wettelijke aangelegen-

heden en de afdeeling betaalmeesters c. s.
De eerste afdeeling is hoofdzakelijk op het terrein,
der tweede en derde afdeeling geheel op het hoofdbureau
te Washington werkzaam. Van de afdeeling voor wettelijke aangelegenheden is een gedeelte te Washington
werkzaam, het andere deel is ambulant. De vijfde
afdeeling bestaande uit het corps betaalmeesters, boekhouders enz. is geheel buiten Washington werkzaam.
Het geheele aantal bij den Reclamation-Service werk-

zame ambtenaren en beambten bedroeg in November
1907 1221 mannen en vrouwen, waarvan ongeveer

250 ingenieurs.
De technische afdeeling is uit den aard der zaak
de voornaamste. Aan het hoofd ervan staat een
„Chief Engineer," dien wij den titel van Inspecteur of
Inspecteur-Generaal zouden geven; hij is in geval
van afwezigheid van den Directeur diens aangewezen

vervanger.
Aan dezen „Chief Engineer," die op het hoofdbureau
te Washington werkzaam is, zijn ondergeschikt:
1° 5 „supervising-engineers" d. w. z. hoofdingenieurs
in de 5 „divisions" waarin het geheele Westen verdeeld
is; deze 5 divisions zijn:
a de Northern Division omvattende de Staten
Montana, Noord-Dakota en het noordelijk deel van
Wyoming,
b de Central Division, omvattende de staten Colorado,
Kansas, Oklahoma, Zuid-Dakota, Nebraska en het
zuidelijk deel van Wyoming.
c de Southern-Division omvattende de Staten Arizona, New Mexico, Texas, Utah en het zuidelijk deel
van Californië.
d de Idaho-Division omvattende den Staat Idaho.
e de Pacific-Division, omvattende de Staten Washington, Oregon, Nevada en het noordelijk deel van
Californië.
Onder de Supervising Engineers staan de engineers,
assistant-engineers, junior-engineers, werkbazen, bureaupersoneel enz.
2° 7 „consulting-engineers" feitelijk niet in vasten
dienst, maar verplicht om desverlangd van advies
te dienen.

Het zijn allen ingenieurs van groote reputatie, die
alleen voor de dagen, dat zij voor het Gouvernement
werkzaam zijn een vastgesteld honorarium genieten.
3° de „Chief-electrical-engineer", die het noodige
personeel tot zijne beschikking heeft. Zooals reeds
vroeger werd medegedeeld, kan van het in de reservoirs
opgezamelde water gebruik gemaakt worden voor het
opwekken van beweegbracht o. a. ten einde deze te
gebruiken voor het oppompen van bevloeiingswater
voor terreinen, die te hoog liggen om op de gewone
wijze uit kanalen bevloeid te worden, dan wel om het
water uit onderaardsche reservoirs te benutten. Bij
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deze wijze van bevioeiing spelen electrische werktuigen
natuurlijk een groote rol.
4° het „transportation office" aan het hoofd waarvan
een ingenieur staat, is gevestigd te Chicago, waar alle
groote Westerlijnen beginnen en is belast met het
vervoer van materialen naar de verschillende werken.
Een van de voornaamste bezigheden van dit bureau
is het afsluiten van vrachtcontracten met de verschillende
concurreerende spoorweg maatschappijen. De voor
den Reclamation-Service benoodigde goederen worden
30% goedkooper vervoerd dan die voor particulieren.
5° het laboratorium voor cementkeuring gevestigd
te Chicago, dat zooals we vroeger zagen ook belast
is met het onderzoek naar de beste samenstelling
van mortels.
6" het technisch bureau, dat de bij den „Chief
Engineer" binnenkomende ontwerpen onderzoekt en de
ontwerpers en uitvoerders van belangrijke aangelegenheden op de hoogte houdt.
7° het teekenbureau.
8° het bureau voor statistiek.
Alleen de 3 laatstgenoemde bureaux zijn bij het
hoofdbureau te Washington ondergebracht.
De andere 4 afdeelingen geven geen aanleiding tot
veel opmerkingen. Alleen verdient vermelding, dat de
afdeeling wettelijke aangelegenheden, waarbij bekwame
rechtsgeleerden zijn aangesteld, een belangrijk onderdeel van den Reclamation-Service vormt. Daar de
wetten in de verschillende Staten niet uniform zijn,
is deze afdeeling voor een dienst die in zoo vele Staten
en Territoren werkzaam is, onmisbaar. Zij onderzoekt
de contracten, die met aannemers gesloten worden,
maakt een studie van de waterwetgeving in de droge en
halfdroge Staten, is behulpzaam bij het opmaken van
de Statuten der Water Users'associations en brengt
advies uit over de talrijke kwesties in zake landgebruik,
die zich voordoen.
Verder is het eigenaardig, dat de comptabele ambtenaren op de werken feitelijk niet ondergeschikt zijn
aan de ingenieurs, maar een zelfstandiger positie
innemen dan bijv: in Indië het geval is.
±

Voor de benoeming van Gouvernements-ambtenaren,
dus ook voor die van den Reclamation Service, zijn bij
de z.g. Civil-Service-Law voorschriften gegeven. Deze
wet, die o.a. bepaalt, dat bij benoeming van burgerlijke
Gouvernements ambtenaren, d.w.z. van ambtenaren in
dienst der Unie geen achtgeslagen mag worden op
politiek en godsdienstige richting of op maatschappelijke
omstandigheden, beoogt meer rechtszekerheid aan die
ambtenaren te geven dan vroeger het geval was. Niet
lang geleden was het nog gebruikelijk, dat bij verwisseling van Regeering al het burgerlijk personeel in
dienst van de Unie (tot zelfs de brievenbestellers) door
vrienden van de politieke overwinnaars werden vervangen onder de leuze: „To the victors the spoil"

(Aan de overwinnaars de buit.) Daar ook thans nog in
de meeste Staten de Staatsambtenaren zelfs de rechters
direct door het volk voor een zeker aantal jaren gekozen worden, is daaruit voor een niet gering deel te
verklaren de hevigheid waarmede de politieke strijd in
Amerika gewoonlijk gevoerd wordt, omdat de overwinning van de partij waartoe men behoort, dikwijls het
behoud van ambt of betrekking medebrengt. Gelukkig
verkeeren de ambtenaren van het Nationale Gouvernement in dat opzicht dus in betere conditie.
De betrekkingen bij den Reclamatio -.-Service worden
in 2 groepen verdeeld, al naar mate bij het in dienst
treden het afleggen van een examen al dan niet noodig is.
Het afleggen van een examen bij de in diensttreding
wordt geëscht van alle ambtenaren, dus van ingenieurs,

teekenaars, rekenaars, boekhouders, stenografen, typewriters, enz. en verder van alle speciale deskundigen,
die bij den Reclamation Service in dienst willen komen
als: scheikundigen, landbouwkundigen, electrotechnisch
ingenieurs, juristen, doktoren, enz. Op geregelde tijden
bestaat er gelegenheid urn deze examens af te leggen
voor de z.g. Civil Service Commission, die van ,de
namen der geslaagde candidaat-Gouvernements-ambtenaren aanteekening houdt in registers. De Minister
van Binnenlandsche Zaken heeft nu bij de aanstelling
van ambtenaren van den Reclamation Service niet het
recht om personen, wier namen niet in deze registers
voorkomen, tot een der bovengenoemde betrekkingen
te benoemen. Zelfs gediplomeerde ingenieurs met
langdurige praktische ervaring moeten dus om in
dienst van den Reclamation Service te komen nog
een examen afleggen; natuurlijk wordt daarbij rekening
gehouden met hetgeen door hen op ingenieursgebied
reeds gepresteerd is.

De tweede, groep de z.g. „geregistreerde" betrekkingen waarvoor het afleggen van een examen niet
vereischt wordt bij het in dienst treden, omvat wat
wij zouden noemen: de beambten, dus werkbazen,
meesterknechts, ondergeschikt opnemerspersoneel, magazijnmeesters, winkelchefs, machinisten enz.
In de plaats, waar het hoofdkantoor van een groot
werk is gevestigd, is een commissie, waarvan de leden
benoemd worden door de zooeven genoemde Civil
Service Commission meestal uit de aldaar aanwezige
ambtenaren van den Reclamation Service, belast met
het registreeren van de namen der candidaten, die voor
een der bovengenoemde beambten betrekkingen in aanmerking wenschen te komen. Deze plaatselijke commissie rangschikt de namen der candidaten in verschillende registers (voor de diverse ambten) en wel
naar ouderdom, lichamelijke gesteldheid en ervaring.
Aan elk dezer drie rubrieken wordt als maximum het
getal 100 gegeven. Personen tusschen 25 en 45
jaren krijgen voor de rubriek „ouderdom:" 100.
Beneden 25 en boven 45 jaren wordt voor elk jaar
2 afgetrokken van 100.
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Evenzoo krijgt een physiek normaal man voor de
rubriek „lichamelijke gesteldheid" het cijfer 100 en al
naar gelang van den aard en ernst zijner lichamelijke
gebreken wordt dit getal verminderd.
De rubriek „ervaring" bestaat uit 2 deelen n.l. 1°
duur van practische werkzaamheid in het betrekkelijke
vak, 2 U geschiktheid voor het vak.
Aan het eerste wordt een cijfer 50 toegekend indien
de candidaat een zeker aantal jaren in zijn vak werkzaam is geweest en minder indien dit niet het geval
is. Bij het tweede, waaraan eveneens een maximum
van 50 verbonden is, wordt rekening gehouden met
opgaven, die de candidaat omtrent zijn vroegere werkzaamheden verstrekt, en met overgelegde getuigschriften van vroegere chefs of patroons.
Aan de voor deze 3 rubrieken verkregen getallen
worden verschillende gewichten toegekend en wel voor
„ouderdom" het gewicht 20, voor lichamelijke gesteldheid 20 en voor „ervaring" 60; de aldus verkregen
waarden worden gesommeerd.
De commissie rangschikt nu de namen der candidaten
naar het verkregen eindcijfer.
Gedurende een jaar blijft de naam van den candidaat op de lijst der benoembaren staan; in geval hij
niet benoemd wordt, kan hij zich het volgend jaar weer
opnieuw in het register laten opnemen. Ook mag een
candidaat zijn naam in het register op een andere
plaats, waar de Reclamation Service werkzaam is, laten
opnemen.
Ingeval er nu een vacature in een „geregistreerde"
betrekking op een werk ontstaat, is de verantwoordelijke ingenieur verplicht een keuze te doen uit de
namen, die in het register voorkomen. Wel is waar
is hij daarbij niet bepaald verplicht om den candidaat,
die het hoogste rangnummer heeft, te nemen, ten einde
rekening te kunnen houden met bijzondere eischen,
die aan de opengevallen betrekking verbonden kunnen
zijn, maar gewoonlijk zal hij dit wel doen.
Uit dit alles ziet men, dat ook bij de benoeming
van beambten getracht wordt ongemotiveerde bevoorrechting zooveel mogelijk te voorkomen, zonder nochtans
den man die voor het werk verantwoordelijk is, te veel
te binden.
Deze wijze om in het noodige „tijdelijk" personeel
bij groote werken te voorzien moge alles behalve
volmaakt zijn, in elk geval is zij beter dan de meestal willekeurige manier waarop in Indië het tijdelijke
Europeesche en het inlandsche personeel bij irrigatiewerken en irrigatieafdeelingen wordt aangesteld.

Dat onder het personeel van den Reclamation Service ook vrouwen voorkomen, is niet te verwonderen
\n een land waar de positie van de vrouw in alle
opzichten, en in de eerste plaats economisch, zooveel
sterker is dan bij ons. Hoewel men op het hoofdbureau te Washington aan de teekentafel ook een
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dame kan zien staan, is het vrouwelijk element (gehuwd
en ongehuwd) bij den Reclamation Service tot nu toe
hoofdzakelijk beperkt gebleven tot het administratieve
personeel en wel voornamelijk tot de stenografen.
Evenals bij alle groote lichamen in Amerika het geval
is, besteden de hoogere ambtenaren voor de Reclamation Service hun kostbaren tijd niet om hun brieven
eigenhandig te schrijven, maar dicteeren zij ze aan
een stenograaf, die ze te gelijk met het gewenschte
aantal kopieën op de schrijfmachine in een voor ieder
leesbaren vorm overbrengt.
Het is verrassend te zien, hoe snel op dergelijke
wijze binnenkomende stukken worden afgedaan; natuurlijk is het een vereischte, dat men zijn gedachten
direct en volledig geformuleerd onder woorden weet
te brengen.
Voor Indië, waar de traetementen der hoofdambtenaren in vergelijking tot die van het bureau-personeel
veel grooter zijn dan in Amerika, zou deze besparing
in tijd een nog veel grootere besparing in geld mede

brengen ').
De wijze waarop de verschillende ambtenaren, beambten en werklieden met elkander omgaan doet alleraangenaamst aan. Van eenige onderdanigheid bij de
laatsten of van gewichtig-doenerij bij de eersten is
in dit land der vrijheid natuurlijk geen sprake. Toch
weet een ieder zonder onderscheid welke plaats hij voor
een goeden gang van zaken behoort in te nemen. Bij den
Reclamation Service heeft men niet zooals bij ons het
corps .technische ambtenaren in 2 rubrieken: ingenieurs
en opzichters, verdeeld, leder technisch ambtenaar is
„engin?er" „en ook de laagste in rang kan het tot Direc-

teur brengen. De onoverkomelijke scheidingsmuur,
die bij ons tusschen ingenieurs en opzichters bestaat,
komt in Amerika niet voor. Daarvoor zijn verschillende
redenen. Vooreerst maakt het uitstekende en gratis
onderwijs, dat in Amerika overal gegeven wordt, het
een ieder, die daarvoor de capaciteiten heeft, mogelijk
om te studeeren. Vervolgens hecht men meer aan
practische kennis dan bij ons en neemt de theorie
der technische wetenschappen, alhoewel alles behalve
verwaarloosd, niet zoo 'n voorname plaats in. Dit
laatste is dan ook voor den irrigatieingenieur minder
noodig, omdat de vraagstukken, die hij heeft op te
lossen niet uitsluitend van technischen aard zijn en
hij zich dus op een veel ruimer gebied moet bewegen
dan dat van de eigenlijke ingenieurs-techniek. Ten slotte
verzetten de democratische opvattingen van den Amerikaan zich tegen het maken van onnoodige scheidingen.

Terwijl de loonen van arbeiders en vooral van
ambachtslieden niet alleen absoluut maar ook relatief
1
i Er was wellicht eenige overdrijving in, toen een supervising-engineer bij het voorstellen zijner stenograaf er aan toevoegde, dat de jonge dame het Gouvernement twee andere hoofdingenieurs uitspaarde.
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veel hooger zijn dan in Europa, is de bezoldiging
van de ingenieurs van den Reclamation Service niet
zoo hoog als men in een land waar het leven zóó
duur is, verwachten zou. Zoo geniet de Directeur
een jaarlijksch traktement van 6000 dollar, de Chief
Engineer van 4800 dollar, de supervising-engineers
van 4000 tot 4800, de engineers van 1800 tot 3900,
de assistant-engineers van 1200 tot 1600, de juniorengineers van 720 tot 900 dollar.
De Chief electrical-engineer heeft een salaris van
4500 dollar, terwijl de consulting-engineers alleen voor
de dagen, dat zij werkzaam zijn, een daggeld van 9
tot 18 dollaar hebben.
Behalve de laatstgenoemden, mag het personeel van
den Reclamation Service geen particulier werk verrichten en mag niemand op eenigerlei wijze belang hebben
bij gronden, die in het betrokken irrigatiegebied liggen.
Het Amerikaansche Gouvernement doet al bijzonder
weinig moeite om zijn ambtenaren aan zich te verbinden. Want zijn de traetementen der ingenieurs niet
hoog in vergelijking met hetgeen bijv: de irrigatiemaatschappijen en spoorweg ondernemingen betalen,
zoo krijgen de ambtenaren van den Reclamation Service evenals alle overige burgerlijke ambtenaren, geen
pensioen, hetzij na een zekeren diensttijd, hetzij bij
gebleken lichamelijke ongeschiktheid. Ook voor de
eer van het ambtenaar-zijn, behoeven zij het waarlijk
niet te doen, want in het algemeen wordt het ambtenaarschap in Amerika heel wat minder hoog aangeslagen dan bij de meeste volken der Oude wereld of
in Indië het geval is; velen zien er zelfs eerder iets

minderwaardigs in.
Aangezien bekwame technici in Amerika in particuliere
betrekkingen zeer hooge salarissen ontvangen, is het
niet te verwonderen, dat er onder het personeel van
den Reclamation Service nogal wat mutaties voorkomen.
Dat de Reclamation Service nochtans het voorrecht
heeft in zijn gelederen zooveel bekwame mannen te
tellen, kan dan ook moeilijk toegeschreven worden
aan materieele voordeden, die aan den dienst verbonden
zijn, maar wel aan de gelukkige omstandigheid, dat
het werk zeer aangenaam is, zoodat velen een kleiner
traktement in 's Lands dienst prefereeren boven een
hoogere bezoldiging in een particuliere betrekking.
Ongetwijfeld zal echter de toekomst uitwijzen, dat
het in het belang van de Unie is, om haar burgerlijke
ambtenaren betere dienstvoorwaarden aan te bieden.
Dit geldt niet alleen voor den Reclamation Service
maar ook voor andere diensttakken. Want op den
duur kunnen de bekwame mannen niet in 's Lands
dienst worden gehouden. Een bewijs daarvoor is, dat
gedurende mijn verblijf in Amerika de bekende Prof:
Elwood Mead chef der afdeeling „Irrigation and drainage investigations" van het Departement van Landbouw,
in dienst van het Australische Gouvernement overging
op voorwaarden, die in vergelijking van hetgeen hij in

genoot, schitterend kunnen worden
genoemd. Toch dient vermeld te worden dat van
enkele en waarlijk niet de minste van de ingenieurs
vernomen werd, dat juist de losse band, die tusschen
het Gouvernement en hen bestaat, aanleiding geeft
dat zij meer verplicht zijn zich door verdere studie
van hun vak op de hoogte te houden, dan in geval
een rustiger en zekerder ambt wordt bekleed.
Als bewijs daarvan werd gewezen op het corps
ingenieurs der genie (die het zelfde werk verrichten
als bij ons de Waterstaatsingenieurs) welke als militairen gelijke voordeden hebben als onze ambtenaren,
zijn

vaderland

dus ook pensioen, maar waaronder dan ook volgens
een mijner zegslieden slechts weinig toonaangevende
mannen zouden voorkomen.
De civiel-ingenieurs worden aan verschillende universiteiten en „colleges" opgeleid. Bijna in eiken staat
heeft men één of meerdere inrichtingen van hooger
onderwijs, waar o. a. ingenieurs wetenschappen worden
onderwezen. Voor de opleiding tot civiel-ingenieur
hebben vooral een goeden naam de Boston school of
Technology, de Universiteit van Arm Arbor in Michigan,
het Engineering Departement van de bekende Vale
universiteit te Newhaven (Connecticut) de Columbia
Universiteit te New-York, de Universiteit van Californië
te Berkeley en Rensselaer Polytechnic Institute te
Froy nabij Albany in den Staat New-York.
Het meest bekend voor onderwijs in irrigatie-wetenschappen zijn de Universiteit van Californië te Berkeley,
de Irrigation School of the Agriculture College te Fort
Collins in Colorado, het Agriculture college te Boozeman
in Montana en het Agriculture College te Logan in den
Staat Utah.
Na het afleggen van een, meestal vergelijkend,
examen voor de Civil-service-commission treden de
jonge ingenieurs in dienst als „Junior engineers" of
„engineering-aids"' Na een halfjaar proeftijd worden
zij definitief aangenomen, om na 2 a 3 jaren benoemd
te worden tot assistant-engineer.
De laatsten hebben een bepaald onderdeel van een
opname of werk onder hun toezicht. Vervolgens worden
zij engineer en als zoodanig belast met meerdere onderdeden van een werk.
Indien zij de verantwoordelijke uitvoerder van het
geheele werk zijn, noemt men hen ook wel „projectengineer" en in geval zij een combinatie van werken
onder zich hebben, „district-engineer" Zij zijn ook de
mannen, die het initiatief voor nieuwe werken nemen.
De „supervising-engineer" is de vertegenwoordiger
van den „Chief-engineer" op het terrein. Hij heeft
het toezicht op alle werken binnen zijn „division,"
maar zóó dat de projèct-engineer" de verantwoordelijke
man blijft.
§

2

Ontwerpen en uitvoeren.

De ontwerpen kunnen verdeeld worden in primaire
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en secundaire. Zooveel mogelijk heeft men in eiken
Staat minstens één primair project in uitvoering, terwijl de secundaire projecten nog in studie zijn.
De woorden primair en secundair houden verband
met de tijdsorde en niet met de grootte of belangrijkheid.
Behalve de secundaire projecten zijn er nog veel
voorloopige opnamen en verkenningen onder handen.
De ingenieur, die met liet ontwerp belast is, zendt
dit na voltooiing der plannen enz. aan den ChiefEngineer, die het onderwerpt aan het oordeel van
een „engineering board."
Deze commissie bestaat uit 3 tot 5 ingenieurs van
den Reclamation Service, waaronder steeds de supervising-engineer van de „division" waarin het werk

ligt en de ontwerper behooren.
De commissie vergadert gewoonlijk op het bureau
van den ontwerper, die alle inlichtingen geeft ook op
het terrein N. h. v. verdient deze werkwijze ook
voor groote werken in Indië sterke aanbeveling, want
vooreerst kan daardoor het ontwerp van alle kanten
bekeken worden door ingenieurs van verschillende
richting en is men niet alleen aan het oordeel van den
supervisingengineer en dat van den ontwerper gebonden, maar ook biedt het een uitstekende leerschool
aan voor de overige ingenieurs, die anders dikwijls
jaren lang alleen hun eigen ontwerpen zouden zien.
Het rapport van de commissie wordt aan den ChiefEngineer opgezonden, die daardoor niet zooals bijv;
de Chef van afdeeling E van het Departement B. O. W.
gedwongen is het ontwerp nog eens in zijn geheel
haar fijn na te gaan of te laten onderzoeken. De commissie geeft de door haar noodig geachte wijzigingen
of nadere uitwerking van onderdeden aan.
Nadat de Minister van Binnenlandsche Zaken machtiging tot uitvoering heeft gegeven worden bestekken
opgemaakt en het werk aanbesteed.
Dit geschiedt vooral in gevallen van groot grondverzet,
in niet te groote perceelen, ten einde ook kleine aannemers te kunnen laten mededingen.
Hoewel er voor het meeiendeel der werken wel
gegadigden te vinden zijn, brengt de afgelegenheid
der werken gewoonlijk mede, dat aan de aanneming
veel risico verbonden is en tot nu toe staan de werken
van den Reclamation Service bij de aannemers weinig
gunstig bekend.
Daar in Amerika de afgeloopen jaren in het teeken
der „Hoch conjunctür" stonden, is in het Westen,
vooraldoor den aanleg en uitbreiding van spoorwegen,
de vraag naar arbeidskrachten zeer groot geweest en
zijn de dagloonen dientengevolge voortdurend gestegen. (Juk de wederopbouw van San Franciso, geeft
duizenden arbeiders in het bouwvak werk. De aannemers
zijn dikwijls verplicht tegen betaling van voorschotten
werklieden uit de groote steden te lokken, alhoewel
daaraan voor hen natuurlijk veel risico verbonden is.

89

Vele aannemers en vooral zij die vóór 1905 werken
hebben aangenomen, uitgaande van de toenmaals geldende loonen en prijzen, zijn niet in staat geweest hun
verplichtingen behoorlijk na te komen.
De bepalingen in de Reclamation Act, dat op de
üouvernementswerken niet van Mongoolschen arbeid
gebruik gemaakt mag worden en dat een 8 urige
werkdag verplichtend is, maken, dat deze werken
natuurlijk duurder zijn dan particuliere werken, waarop
die bepalingen niet van toepassing zijn. Daar de
werkman in acht uren gewoonlijk niet veel minder
wil verdienen dan op een particulier werk in een
langeren werkdag, zijn de uurloonen bij den Reclamation
Service ook hooger. Dagloonen voor losse arbeiders
waren op de meeste werken, die bezocht worden 2V2
a 3 dollar dus f 6,25 a ƒ 7,50 daags. De hooge
loonen, die met „unskilled labor" te verdienen zijn,
hebben zelfs Indianen op de arbeidsmarkt doen verschijnen.
Zoo kon men op de prairie nabij Huntley in Montana

bekende Indianen-hoofden luisterende naar namen als
„Walks with the Wolf" „Bird in the morning" „Round
rock" enz. als doodgewone koelies bij grondverzet
werkzaam zien.
Ambachtslieden verdienen ongeveer het dubbele van
het loon der losse arbeiders; een gewoon timmerman
kan bijv: rekenen op 5 a 6 dollar (ƒ 12.50 a ƒ 15.) daags.
Voor moeilijk of zwaar werk is het zeer lastig voldoende werkvolk te krijgen; dit ondervond men bijv.
bij de üunnisson tunnel, het voornaamste onderdeel
der werken tot bevloeiing van de Uncompahgre-vallei
in Colorado.
De reeds genoemde afgelegenheid derirrigatiewerken,
maakt deze bij de over het algemeen weinig ontwikkelde arbeiders in het Westen niet zeer gewild, te meer
omdat op die werken het houden van „saloons" d. w.
z. kroegen verboden is ').
liet geheele bij de uitvoering der irrigatiewerken
betrokken personeel leeft in kampen, evenals dit bij den
aanleg van spoorwegen en ook dikwijls in de mijnindustrie het geval is.
Het leven in deze kampen op de uitgestrekte dorre
boomlooze en schaars of niet bevolkte vlakten biedt
natuurlijk weinig afwisseling aan.
Maar aan de huisvesting van het personeel, en op
de werken in eigen beheer, ook voor die van de
werklieden, wordt zooveel mogelijk zorg besteed, nietIn één opzicht zijn de droge Staten der Unie alles behalve,
men in Amerika noemt, „dry" n. 1. op het punt van drankgebruik. In het meerendeel der droge Staten is de arbeidersbevolking hoofdzakelijk bij den mijnbouw betrokken en bestaat
zij grootendeels uit ongehuwde heen en weer trekkende mannen. Het drankmisbruik is daar zeer groot en hoewel de
„prohibttionists" vooral in de Zuidoostelijke Staten der Unie
de „saloons" met goed gevolg bestreden hebben, is hun succes
in de droge Staten nog gering.
')

wal
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alleen uit overwegingen van menschlievendheid maar
ook om voldoende werkkrachten te krijgen en te behouden. Het aantal arbeiders op de werken is opvallend klein vergeleken bij dat, hetwelk men op werken
van den zelfden omvang in Indië pleegt te zien,
omdat veel meer gebruik wordt gemaakt van paarden,
machines en werktuigen.
Bij grondverzet alleen kan men globaal aannemen,
dat het aantal daarbij benoodigde werklieden hoogstens
10°/0 is van hetgeen men daarvoor in Indië noodig
heeft. Indien van bovengenoemde hulpmiddelen geen
gebruik gemaakt werd, zou de aanleg van irrigatiewerken, waarvan zooals we vroeger zagen de kosten per
eenheid van bevloeibaar oppervlak niet veel hooger
zijn dan op Java het geval is, onmogelijk zijn.
Want de arbeidslooHcn zijn in Amerika globaal 20
maal hooger dan op Java. Op de afgelegen werken,
die in eigen beheer worden uitgevoerd, exploiteert
het Gouvernement alles, zelfs tot de winkels toe waar
de werklieden zich van kleeren, schoeisel enz. tegen
inkoopsprijs kunnen voorzien.
In één kamp werd ook een flinke school met twee
onderwijzeressen ') aangetroffen. De magazijnen van
den Reclamation Service gelijken veel op een „Waarenhaus"; er is dikwijls alles te krijgen van af bouwmaterialen tot levensmiddelen, kleeren, paardenvoer
enz. Gewoonlijk kunnen de werklieden tegen betaling
van ongeveer 0.75 dollar (een kleine twee gulden)
daags bij het Gouvernement in de kost zijn. Zij
krijgen daarvoor logies en een uitstekende voeding,
alleen hun bed moeten ze zelf mede brengen. Ook
aan de verzorging van het meest onmisbare huisdier
van het Westen: het paard, wordt op de werken al het
noodige ten koste gelegd.
Met de eischen der hygiëne wordt in de kampen
rekening gehouden en vooral tegen de vliegen en
muskietenplaag worden afdoende maatregelen genomen,
evenals dit in het grootste gedeelte van de Unie geschiedt 2 ). Alle ramen zijn van gazen honen en-alle
toegangen van gazen deuren voorzien. Dat deze voorzorgsmaatregel niet onnoodig is, bleek mij in een
enkel kamp, waar zij door omstandigheden nog niet
toegepast had kunnen worden en waar het leven dan
ook gewoon ondragelijk was.
De vraag wat bij de uitvoering van bevloeiingswerken
wenschelijk is: aanneming of eigen beheer („force
account") een vraag, die in Indië reeds is uitgevallen
ten gunste van eigen beheer, wordt in Amerika door
de deskundigen verschillend beantwoord.
')
Het lager onderwijs is in Amerika bijna geheel toevertrouwd aan vrouwen; voor mannen is deze,, business"te weinig
lucratief
'-')
Het eerste werk, dat de Amerikanen voor de doorgraving
van de landengte van Panama hebben verricht, is geweest
de gezondheidstoestand er te verbeteren. Millioenen dollars
zijn daaraan ten koste gelegd.

Voor werk, dat niet duidelijk omschreven kan worden, dus in liet algemeen voorbereidende werkzaamheden of hulpwerken als de aanleg van toegangswegen,
oprichting van kampen enz. is eigen beheer voordeeliger, evenzoo voor ver afgelegen werken of werken
waaraan om andere reden veel risico verbonden is, bijv:
tunnels3 ).
Bij dergelijke werken zijn soliede aannemers verplicht
zich door hooge inschrijving tegen allerlei onvoorziene
schadeposten te verzekeren. Ook het onderhoud deivoltooide werken geschiedt in eigen beheer.
Ten einde de uitvoering te bespoedigen begint men
reeds daarmede, alvorens de definitieve plannen van
liet geheel zijn opgemaakt. Daar het bij de uitwerking
van de latere plannen soms noodig blijkt, dat in de
ontwerpen van een reeds begonnen werk kleine wijzigingen moeten worden aangebracht, heeft men bij
aanneming als gewoonte gevolgd al het verrichte werk
op bepaalde eenheidsprijzen uit te betalen. Men bereikt daardoor, dat veranderingen zonder bezwaar voor
beide partijen kunnen worden aangebracht, en dat
bijv: tot tracé-wijzigingen, die vermindering van het
grondverzet medebrengen, eerder zal worden overgegaan.
Ook is een dergelijke wijze van uitbetalen
voor aannemers billijker, omdat hoe ernstig men er
ook naar streeft om bij het opmaken der ontwerpen door boringen en proef-putten de grondgesteldheid te leeren kennen, en door het nemen van
dwarsprofielen op niet al te grooten afstand de nauwkeurigheid van de berekende hoeveelheid grondverzet te
verhoogen, de ondervinding vooral in eenigszins bergachtig terrein heeft uitgewezen aan welke verrassingen
men zelfs bij de zorgvuldigste plannen blootstaat.
Ook in Indië heeft men die ervaring bij vele werken
opgedaan.
Een bezwaar, dat men schier allerwege bij aanbestedingen heeft ondervonden, is dat er dikwijls wordt
ingeschreven door personen, die hoewel niet ontbloot
van eenige ervaring toch niet als bepaalde deskundigen
kunnen worden beschouwd en het werk er maar eens
op wagen.
Terwijl bij particuliere ondernemingen de mogelijkheid bestaat het werk toe te wijzen aan hen, die wel
niet de laagste inschrijvers zijn, maar van wie het beste
werk te verwachten is, kan dit door een üouvernements
ambtenaar niet gebeuren zonder de verdenking op zich
te laden, dat hij dergelijke aannemers wil begunstigen.

Aangezien de Reclamation Service een nieuwe dienst
was, die voor vele nieuwe vraagstukken werd gesteld,
We deelden reeds vroeger mede dat bij de uitvoering
de slechts 600 voet lange tunnel, waarmede het Turlockkanaal hoven tien Lagrangedam uit de Tuolumnerivier (Californië) afgetapt, indertijd drie aannemers failleerden. Ook de
voltooiing van de Gunnison tunnel in Colorado geschiedt thans
in eigen beheer, omdat de aannemer in gebreke is gebleven.
:;
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heeft men de verantwoordelijke ingenieurs vooral in
den beginne groote vrijheid gelaten zoowel bij de
ontwerpen als bij de uitvoering. Hoewel er zich
thans reeds voorstanders van „normaalontwerpen"
voordoen, zullen de groote verschillen in klimaat, te
bevloeien gewassen enz. die er bijv: tusschen de noordelijke Staten van het Westen bestaat, altijd een beletsel
zijn om voor het geheele gebied waarvoor de Reclamation
Act geldt, „schablonen massig"te werk te gaan. Zelfs
voor bepaalde streken is n. h. v. de tijd daarvoor niet
gekomen, alvorens eeuige jaren van exploitatie hebben
uitgewezen welke constructies en wijze van bevloeiing
het meest geschikt zijn l ).
Daar een groot deel der werken in eigen beheer
wordt uitgevoerd, is de boekhouding van groot belang.
Wat daarvoor de beste methode was, kon men niet
precies vooruit aangeven, maar al doende heeft men
die leeren kennen.
De boekhouding is /eer uitgebreid en wat daarvan
gezien werd, kwam wel wat noodeloos uitvoerig voor.
Zonder de waarde van goede administratie te onderschatten, behoefl deze toch niet te ontaarden in een
soort sport om alles zoo uitvoerig mogelijk te boeken.
1 loc meer de administratie wordt uitgebreid, hoe meer de
verantwoordelijke ingenieur den tijd en den lust zal
missen om zich daarmede te bemoeien, hetgeen toch
noodzakelijk is om een volledig overzicht van dv]\ stand
der werkzaamheden te behouden. De omstandigheid,
dat de comptabele ambtenaren op het werk een vrij
onafhankelijke positie innemen, maakt dit er niet
beter op.
Door den Reclamation Service wordt veel werk
gemaakt van z.g. „cost keeping" d. w.
het verzamelen
van gegevens voor de bepaling van den werkelijken
kostprijs van verschillende onderdeelen.
Vooral hel feit, dat het werk in eigen beheer zich steeds
uitbreidt, verhoogt de waarde van deze onderzoekingen.
De eenheidsprijzen, waarvoor de aannemers inschrijven, bieden daartoe geen voldoende gegevens aan,
hetgeen trouwens daaruit blijkt dat de prijzen van
ervaren aannemers bij inschrijvingen onderling belangrijk uiteenloopen en de laagste inschrijver soms door
omstandigheden, die niet als normaal kunnen worden
beschouwd, in staal is het werk goedkoop uit te voeren.
Voor hel bepalen van den kostprijs is het analyseeren
/..

•

')
In dit verband /ij er op gewezen, dat op Java de klimaatverschillen althans voor de vlakten, waarin de groote irrigatie
gebieden zijn gelegen, gering zijn en de te verbouwen gewassen
Overal nagenoeg dezefde. Hel /uu daarom zeker wel tijd zijn
om voor Java, alwaar in verschillende streken reeds eenige
laren irrigatiewerken in exploitatie zijn, van wege liet Departement der Burgerlijke Openbare Werken een handleiding uil
ie geven, waarin de meest geschikte constructies enz. onderling
worden vergeleken. Vooral voor
ingenieurs, die zoo
dikwijls het voorrecht missen om onder mannen van ervaring
op hel gebied van irrigatie te dienen, zou een dergelijke handleiding veel waarde hebben
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van de factoren, die daarop invloed hebben noodzakelijk,
en dus is het niet alleen een kwestie eenvoudig
van boekhouding.
Alleen hij, die met de details van liet werk ten volle
bekend is, kan een verklaring geven van het feit dat
men ook in liulië zoo dikwijls in de praktijk ziet, n. I.
dat van twee naast elkander werkende aannemers of
executanten, die precies het zelfde soort werk verrichten
en hun werkvolk dezelfde looncn betalen, de een
met verlies en de ander met winst werkt. Daar in
Amerika zooals gezegd, veel van machines gebruik
gemaakt wordt, is het van veel belang te weten, welke
machines in bepaalde omstandigheden het best voldoen.
N. h. v. is ook dit onderwerp nl. het bepalen van den
kostprijs van verschillende onderdeelen van irrigatie
werken in liulië wel wat verwaarloosd, of zijn althans
de op dit gebied beschikbare gegevens niet gepubliceerd.
Er wordt zorg voor gedragen, dat de ingenieurs
van den Reclamation Service zooveel mogelijk van"
hun vak op de hoogte blijven. Niet alleen dat de
bureaux beschikken over een verzameling van de meest
belangrijke technische werken en verslagen, maar ook
de American Society of Civil-engineers, (waarvan de
graden van het lidmaatschap opklimnen met het aantal jaren, dat men in de praktijk werkzaam is en
waarvan het lidmaatschap dan ook een groote eer is)
verschaft zijn leden geregeld belangrijke gegevens.
Daar het voor mannen met een drukken werkkring
onmogelijk is zich van alle nieuwigheden in hun vak
op de hoogte te houden, of zich op de hoogte te
stellen van zaken waarmede zij slechts zelden bemoeienis hebben, kan elk lid op aanvraag een uitvoerig
overzicht van de literatuur van elk onderdeel van he

ingenieurs vak of aanverwante vakken verkrijgen
§3.

2 ).

In uitvoering zijnde werken

de vele irrigatiewerken, die door den Reclamation Service worden uitgevoerd, /.uilen alleen die
besproken worden welke bezocht werden.
Dil wil daarom niet zeggen dat het de voornaamste zijn.
V

;

111

(i.

Het Belle Fourche

ontwerp

(Zuid- Dnkiita)

Ten Noordoosten van de Black Hills, het gebergte
op de grens van de Staten Wyoming en Zuid- Dakota,
ligt in laatst genoemden Staat een gebied van rond
100.000 acres langs de Belle Fourche rivier, ') dat daaruit bevloeid kan worden. De regenval in de/e z. g.
Belle Fourche-vallei is zeer onregelmatig en bedraagt
)
Voor dit doel zijn in liet mooie gebouw der Vereeniging
220 West 57e Straat te New- Vork een slaf van dames ondel
leiding van den Secretaris werk/aam.
')
Men trefl in dil gedeelte van Zuid- Dakota, verscheidene
Pransche namen aan, daar vroeger veel kolonisten uit Canada
er zich gevestigd hebben.
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gemiddeld 16" (± 400 m. M) 's jaars; dit is niet voldoende om drogen landbouw te drijven.
De Belle Fourchc rivier of North- Fork van de
Cheyenne-rivier ontspringt in het noordoostelijke gedeelte van den Staat Wyoming, vloeit in noordoostelijke
richting en buigt zich nabij de grens van beide genoemde Staten plotseling rechthoekig om. Met de
South Fork van de Cheyenne-rivier omsluit zij de
geheele Black-Hills; de Cheyenne-rivier loopt in oostelijke richting door en valt in de Missouri.
Het bovensjroomgebied van de Belle-Fourche-rivier
ligt in een woeste, maar weinig bergachtige streek en
het debiet is dan ook vrij onregelmatig. In liet voorjaar als het ijs en de sneeuw in deze koude streken
smelten, kan de rivier banjirren, maar iv de tweede
helft van den zomer is het debiet geheel afhankelijk
van plaatselijk vallende regenbuien. Nabij het stadje
Belle Fourche valt in de rivier de Redwater-Creek
(zie fig: 38).
Deze heeft een affluent, de Spearfish-Creek, wier
stroomgebied in het hooge Noordelijke deel der BlackHills ligt en een vrij regelmatig debiet afvoert. Zoowel uit de Spearfish-Creek als uit de Redwater-Creek
4000 acres groote bevloeiingswordt bevloeid. Het
gebied van de Redwater-Creek ligt langs den zuidelijken oever van de Belle Fourche-rivier beneden het
punt van samenvloeiing. De resultaten met bevloeiing
in dit kleine gebied verkregen, wijzen er op welke
waarde de gronden binnen het grootere gebied zullen
krijgen bij behoorlijke bevloeiing.
Het bevloeiingsgebied van de Belle Fourche-rivier
(zie fig 38) ligt van 2600 tot 3000 voet boven de zee;
in den zomer is het er zeer warm (maar ook hier
maakt de droge lucht de warmte niet hinderlijk) terwijl in den winter de temperatuur er tot 0" Fahrenheit
kan dalen. Het bevloeiingsseizoen is betrekkelijk kott
door de noordelijke ligging en de vrij stenge winters;
het zal loopen van begin Mei tot half September.
Door de groote winterkoude zijn de bevloeide gronden
geheel ongeschikt voor de cultuur van fijne vruchten;
maar voor liet verbouwen van alfalfa, gras, graangewassen, groenten aardappelen en suikerbieten zullen
zij blijkens een onderzoek van de landbouwingenieurs
van den Reclamation Service uitstekend geschikt zijn.
Nabij Vale (zie fig. 38) zal dan ook een groote
suiker-fabriek opgericht worden.
Ook hard fruit, als bijv: appelen en peren, zal er
met succes geteeld kunnen worden.
Het voornaamste en meest loonende gewas zal echter
alfalfa en inlandsch gras zijn, daar in den winter groot
gebrek aan hooi bestaat.
Belle Fourche is het centrum van een uitgestrekte
veestreek en een der voornaamste afscheepplaatsen
van hoornvee naar de slachthuizen in de „Middle-West."
Voor groenten enz. is in de nabijheid een goed af±

zetgebied te vinden, daar de Black-Hills een rijke

mijnstreek vormen waar vooral veel goud gevonden wordt.')
Het onregelmatige debiet van de Belle Foürche
rivier deed al spoedig uitzien naar de mogelijkheid
van reservoir-aanleg. In het stroomgebied boven Belle
Fourche zijn daarvoor geen geschikte plaatsen te
vinden. Wel zou het misschien mogelijk zijn om
water uit de Little Missouri-rivier naar de Belle
Fourche-rivier te leiden; maar voorloopig is van dit
kostbare plan afgezien. Na uitvoerige terreinonderzoekingen bleek de beste oplossing te zijn het water
uit de Belle Fourche-rivier af te tappen
2 KM
beneden de gelijknamige stad en te voeren naar
een reservoir, dat door opdamming van de Owl-Creek
(zie fig. 38) gevormd kan worden.
Daar ongeveer de helft van de gronden binnen het
bevloeiingsgebied in privaat bezit is, eischte de Minister van Binnenlandsclie Zaken, dat de eigenaren
(waaronder ook de Chicago en North Western Spoorweg maatschappij behoort) zich in een Water Users'
Association zouden vereenigen, alvorens tot den aanleg der werken werd overgegaan. Onder den naam
van Belle Fourche Valley Water Users' Association
kwam in Juli 1904 een dergelijke corporatie tot stand
mei een kapitaal van 3.400.000 dollar verdeeld in 100.000
aandeelen van 34 dollar, in overeenstemming met de
bevloeibare oppervlakte en de kosten waarop her werk
begroot is.
Twee derden van de eigenaren traden onmiddellijk
toe en men begon daarna met het werk, terwijl met
liet oog op mogelijke uitbreiding van het bevloeiingsgebied ruim 465000 acres door het Gouvernement
tijdelijk gereserveerd werden.
De prise d'eau is van het normale type: stuwdam
met spui-en inlaatsluis.
De stuwdam is op de kruin
400' (122 M) lang en stuwt het water 8' (2.44 M) op.
Ter plaatse van de prise d'eau is het stroomgebied
van de rivier 4265 vierkante mijlen, (± 11500 KM 2)
groot. Het maximum rivierdebiet dat over den dam
zal gaan bedraagt 20.000 kubieken voet (566 M 3) p.s.
De fundeeringsgrond van de prise d'eau bestaat uit
leisteen, die tot op groote diepte voorkomt. Men
schijnt in de hardheid van den rivierbodem benedendams groot vertrouwen te hebben want alhoewel men
in het ontwerp op een, zij het dan ook zeer eenvoudige,
bodemvoorziening gerekend heeft, is deze voorloopig
nog achterwege gelaten. Daar de rivier in het voorjaar groote hoeveelheden ijs afvoert, zijn, om beschadiging
van inlaat-en spuisluis te voorkomen, deze door een
in de rivier doorloopende krib beschermd. Op den
±

'i De niüL'ste dezer goudmijnen, gelegen \ n^e Z g „rijkste
100 vierkante mijlen op aarde" zijn in handen van Hearst, den
millionnair, die vele dagbladen in eigendom heeft en in de
laatste jaren op politiek gebied zoon allerzonderlingste rol
gespeeld heeft.
De voornaamste mijn is de Home-stake mijn in Lead.
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lagen rechteroever is een afsluitdam gemaakt, ten einde
hoogwater te keeren. Het bovenstroomsche talud van
dezen dam is door een taludvoorziening tegen ijsgang
beschermd.
De dam vormt een meer, dat zich tot aan Belle
Fourche uitstrekt en waarin de medegevoerde vaste
stoffen zullen bezinken. De geheele dam is in beton
opgetrokken; vele onderdeden vooral van de inlaaten spuisluis zijn van gewapend beton. Daar grind
ter plaatse zeer moeielijk verkrijgbaar is, moest de
steenslag over grooten afstand uit de Black Hills aangevoerd worden. De windwerken van de spui- en
inlaatsluizen zijn van een zeer eenvoudig type. De
schuiven worden aan een schroefstang opgehaald; de
koperen moer loopt zoowel boven als beneden op
kogellagers, waardoor de wrijving bij het ophalen en
neerlaten zeer gering is.
Overigens wijkt deze dam in beginsel niet af van
het gewone type; alleen is de spuisluis nog van de
zelfde geringe capaciteit als gewoonlijk bij de permanente dammen van ouderen datum op Java het
geval is.
Het hoofd of voedingskanaal is ongeveer 6 ! / 2 mijl
(10/2 KM) lang. Voor zoover het in ingraving gelegen
is, staan de taluds onder 1 op 1 en bedraagt de bodembreedte 40' (ruim 12 M); bij de gedeelten die in
ophooging vallen, staan de taluds onder 1 1 /2 op 1, én is
de bodembreedte wat kleiner. De waterdiepte bedraagt
overal 10' (± 3 M) bij hoogste kanaalpeil. Het maximum debiet waarop het voedingskanaal ontworpen
is, houdt verband met de capaciteit van het reservoir
en de ri vierdebieten, en bedraagt 1635 kubieken voet
(ruim 46 M 3) p.s. De grond, waarin dit hoofd-of
voedingskanaal gegraven is bestaat geheel uit klei
zoodat het waterverlies daarin gering zal zijn.
Daar er geen „claims" op het water van de Belle
Fourche-rivier zijn gevestigd, behoudens die voor de
reeds genoemde bevloeiing uit de Spearfish en Redwater creek, die bovendams zijn gelegen, heeft liet
Gouvernement zich het recht op nagenoeg het volle
debiet van de rivier kunnen verschaffen
Ongeveer 1 K.M. beneden de inlaatsluis passeert het
hoofdkanaal de Crow Creek waarvan het water in het
kanaal wordt opgevangen, terwijl het overtollige water
door een overlaat van 180' (55 M) lengte naar de rivier
wordt afgevoerd. Tevens is daaraan een spuisluis
verbonden om het slib, dat in het eerste gedeelte van
het hoofdkanaal mocht bezinken, daaruit te verwijderen
Het hoofdkanaal loopt uit in liet reservoir; ten einde
in geval van lagen waterstand in het reservoir den val
van het daarin uitstroomende water te breken en de
snelheid van het water in het kanaal te beperken, is aan
het eind van het hoofdkanaal een halfcirkelvormige
stortdam met hoog gelegen kruin ontworpen. Het
reservoir heeft bij een waterstand van 1 2975' een oppervlakte van 8000 acres (± 3200 H A) en een nuttigen
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200.000 acrefeet(+ 247 millioen M 3) overinhoud van
eenkomende met ongeveer de helft van den totalen jaarlijksclien afvoer van de rivier, die op gemiddeld 400.000
acrefeet gesteld kan.worden. Het grootste gedeelte (80%)
van den grond, die door het reservoir onder water komt
te liggen, is Gouvernements grond. Bijna het geheele
irrigatiegebied wordt uit het reservoir bevloeid; alleen
2yOO acres
een gedeelte tot een oppervlakte van
de
rivier
beneden
de
gelegen langs
prise d'eau wordt
direct uit het hoofdkanaal en een daaruit aftappende
secundaire leiding (zie fig 38) bevloeid.
Uit het reservoir tappen af het Noorder- en het Zuider
kanaal met aanvangscapaciteiten van respectievlijk
650 k.v. (18,4 M 3) en 280 k.v. (7.9 M 3) per seconde.
Het eerste bevloeit alleen gronden benoorden de
rivier en beoosten de Owlcreek tot een oppervlakte
van 66850 acres; het passeert de Indian en Horse
Creek met syphons van gewapend beton.
Het Zuiderkanaal bevloeit totaal 28240 acres, waarvan benoorden de rivier 7595 acres gelegen zijn tusschen
het reservoir en de Owl-Creek; het grootste gedeelte
van de uit dit kanaal bevloeide gronden ligt bezuiden
±

±

de rivier.

Het passeert de Belle Fourche rivier middels een
syphon van gewapend beton ongeveer op de plaats waar
het bevloeiingswater uit de Redwater-Creek niet meer
kan komen. Zoowel het Noorder- als het Zuider kanaal
zijn tranche leidingen; in het laatste komt echter ten
Zuiden van de rivier een tunnel van 1400' lengte voor.
Terwijl uit het Noorderkanaal verschillende secundaire leidingen aftappen, heeft het Zuiderkanaal bezuiden
de rivier geen secundaire leidingen daar de tertiaire
leidingen daaruit onmiddellijk aftappen. Het water
zal evenredig aan de oppervlakte van elke farm verdeeld
worden, en door een overlaatje op de grens daarvan
gemeten worden.
Vooral benoorden de rivier is het terrein golvend
prairieland; verschillende hooge ruggen (zie fig 38)
kunnen dan ook niet bevloeid worden en de secundaire
leidingen loopen daar omheen. Daar het bevloeiingsgebied plaatslijk zeer geaccidenteerd is, zal de detailbevloeiing vrij kostbaar worden.
De detailkaarten zijn vervaardigd op schaal 1 a
12000 (n.l. 1 inch per 1000 voet) met tranches om
de 5 voet (+1.5 M.)
Het land binnen het bevloeiingsgebied is in 4 klassen
verdeeld. De eerste klasse omvat al het goed bevloeibare land waarvan de helling minder dan s°/ 0 bedraagt.
De tweede klasse is land dat bij eenigszins hooge
standen in de rivieren of beken overstroomd wordt
en daardoor in de meeste jaren geen bevloeiing behoeft. Dit land wordt grootendeels voor de productie
van hooi van inlandsen gras gebruikt en is in privaat
bezit; de eigenaren daarvan zijn over het algemeen
weinig genegen om tot de Water Users' Association
toe te treden.
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De derde klasse is land met een helling van meer
dan s°/0 dat daardoor minder goed bevloeibaar is;
en verder land, dat door zijn ligging een kostbare
detailbevloeiing vereischt.
Tot de bevloeiing van deze gronden zal eerst overgegaan worden als al de eerste klasse grond in gebruik
is genomen. De vierde klasse eindelijk is grond die
voor bevloeiing te hoog ligt of te ruw is.
De grondsoort is binnen het geheele irrigatiegebied
over het algemeen van uitmuntende kwaliteit. Benoorden de rivier treft men zware klei aan, die weinig
water vereischt, maar moeielijk bewerkbaar is; bezuiden
de rivier vindt men meer zandige leem, gemakkelijk
bevloeibaar, maar meer water eischend.
„Alkali" wordt nergens in beteekenende hoeveelheid
aangetroffen.
De maximum grootte van de uit te geven perceelen
op gronden, die tot het publieke domein of aan den
Staat (Zuid-Dakota) behooren, zal zijn 80 acres, behalve
voor gronden binnen 2 mijlen van de dorpen en steden
waar 40 acres het maximum zal zijn.
Op het land, dat in privaat bezit is, zal 160 acres
het maximum zijn.
Benoorden de rivier is terrein gereserveerd voor den
aanleg van een stad, die de hoofdplaats van het
irrigatiegebied zal worden. Op 2 plaatsen zijn verder
2 kleinere terreinen, elk van '/.» section gereserveerd
voor dorpen. In de nabijheid van de toekomstige
hoofdplaats zal door het Departement van Landbouw
een modelboerderij worden aangelegd.
De waarde van het onbevloeide land, dat grootendeels
als weidegrond gebruikt wordt, bedraagt thans 2,5 adollar per acre, terwijl deze tot 60 a 80 dollar zal
stijgen als het land onder bevloeiing is gebracht.
Men heeft op grond van waarnemingen is hel bevlóeiingsgebied van de Redwater-Creek aangenomen,
dat met inbegrip van verliezen tengevolge van verdamping en kwel een waterschijf van bruto 2 hoogte
gedurende het bevloeiingsseizoen voldoende is voor
een goede bevloeiing.
Daar het reservoir een inhoud van 200.000 acre feet
heeft, zou dit dus geheel in de bevloeiing kunnen
voorzien, ook al voerden de rivier en de Crow- en
Owl creek, waarvan het water kan opgevangen worden,
tijdens het bevloeiingsseizoen niets af (hetgeen voor
zoo ver de rivier betreft, nog nooit is gebeurd) en al
viel er gedurende dien tijd geen druppel regen.
Zooals we zagen bedraagt de gemiddelde jaarlijksche
regenval 16" en is de regenval iv den zomer gemiddeld niet minder dan die in den winter.
Wel is de neerslag bijzonder onregelmatig en valt
er in sommige jaren zeer weinig regen gedurende het
bevloeiingsseizoen.
,

Het voornaamste en kostbaarste onderdeel van het
werk is de aarden dam, die de Owl-Creek afsluit tot

vorming van liet reservoir (zie fig: 39, 40en41a-b-c-d).
De dam (zie fig: 41a) js van liet homogene type,
dus zonder kernmiuir of puddle-kern; alleen is liet
terrein onder tien dam een weinig afgegraven en in
het midden een kleikist aangebracht die een minimum
breedte van 10' op den bodem heeft, maar waarvan de
diepten die in maximum 30' bedraagt, afhankelijk is
van de grondsoort. Uit grondboringen is gebleken
(zie fig: 40) dat op betrekkelijk geringe diepte zachte
leisteen voorkomt; toch is de kleikist niet overal tot
daaraan toe doorgetrokken, aangezien de grond boven
de leisteen meerendeels van uitmuntende kwaliteit is.
De dam heeft op de kruin een lengte (zie fig: 40) van
6500' (bijna 2 KM) en een kruinsbreedte van 20' ( i 6 M).
De kruin van den dam ligt 115' (ruim 35 M) boven
het diepste punt van de Owl-Creek en 15' (4.57 M)
boven den waterstand bij vul reservoir.
Uit lig: 41a blijkt, dat zoowel het bovenstroomsche
als het benedenstroomsche talud gemiddeld onder ongeveer 2 op 1 staat.
De inhoud van den geheelen dam bedraagt 1.2
millioen M Daar de vloeren van de aflaatkokers voor
het Noorder en Zuiderkanaal op + 2920' liggen (zie
ül;: 4ld) is de laagwater stand in het reservoir 4 2920.
Tot op deze hoogte is het bovenstroomsche talud
beschermd tegen golfslag en inwerking van ijsschotsen.
De bekleeding (/ie fig: 41 en 4K) bestaat uit
betonblokken van 6 X 4' dik 8", rustende op lagen
van fijn grind en grol grind elk dik 12". De betonbekleeding heeft niet de bedoeling een waterkeering te
vormen, want de voegen tusschen de blokken worden
niet opgevuld. De talud-voorziening rust aan het
benedeneinde tegen een voetmuur waarlangs i 5 M
lange palen op afstanden van 1.5 M zijn aangebracht
(zie lig: 41 ii).
Daar de dam juist loodrechl op de heerschende
Westen-winden ligt, zijn op het talud, voor ZOO ver
dat boven water gelegen is, golfbrekers ontworpen
(/ie fig: 411i).
De dam wordt opgetrokken in lagen, die na het
walsen niet meer dan 6" (15 c.M) dik mogen zijn. De
benoodigde grond is in de nabijheid van den dam in
groote hoeveelheid te krijgen en van goede kwaliteit.
Het is een /eer harde, bijzonder /ware en waterdichte
kleisoort, die in drogen toestand tot 1900 K.G. per
M weegt. Met het oog op de geaardheid van het
materiaal zou men zich kunnen afvragen of het bovenstroomsche talud niet te steil is aangenomen en of dus
geen afschuivingen van dit talud te vreezen zijn.
De grond wordt met spoorwagens, die door een
Steamshovel, of met karren die door een elevatinggrader gevuld worden, aangevoerd. Na lossing van
den aangevoerden grond wordt deze met scrapers gelijkmatig over de oppervlakte van het damiichaam
verdeeld en worden de harde kluiten met een z.g.
cultivator of egge, getrokken door paarden, gebroken
3.
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Daarna wordt de grond besprenkeld niet water door
middel van een slang met straal pijp. Aan beide uiteinden van den dam zijn voor dat doel kleine reservoirs op voldoende hoogte aangelegd. Daar liet walsen
met de voor soortgelijk werk gebruiklijke stoomwalsen,
die een druk van 200 Engelsche ponden per strekkende inch (of ongeveer 36 K.G. per strekkende c.M.)
uitoefenen, te tijdroovend bleek te zijn door de groote
hardheid van den gnmd, heeft men van traction-engines
(weglocomotieven) gebruik gemaakt waarbij die druk
tweemaal grooter is.
De aflaatkokers komen in ongeroerden grond te
liggen (zie fig. 41d); op afstanden van 20' zijn om
die tunnels kragen aangebracht, die het sijpelen van
water langs den builen wand van de tunnel moeten
voorkomen. De schuiventorens liggen niet zooals bij
aarden dammen gewcnscht is, buiten het damlichaam
maar daarin. Door de goede kwaliteit van den grond
en het sterke walsen verwacht men geen zettingen
van eenige beteekenis en dus ook niet dat de schuiventorens zullen scheuren.
Zoowel de tunnels als de schuiventorens zijn van
gewapend beton vervaardigd. Daar men van wege
de vorst 'swinters niet kan doorwerken, heeft dédain
waarvan de bouw minstens 3 jaren in beslag zal nemen, voldoenden tijd om geheel te zetten, alvorens
het reservoir tot zijn volle hoogte gevuld kan worden.
Na afloop van den eersten winter bleek de zetting
van den dam over een hoogte van 27' nog niet 1/1000
te bedragen.
Voor hel doorlaten van de Üwl-Creek, die een stroomgebied van ongeveer 450 KM 2 en een maximum debiet
van
S(MK) kubieken voet (± 140 M 3) per secunde
heeft, is voorloopig een gat in den dam gespaard.
Deze opening zal niet gedicht worden alvorens de
dam aan weerszijden van de rivierbedding tot + 2945'
dus tot 25' boven den vloer van de aflaatkokers is

opgetrokken.
Bij het dichten van het gespaarde gat, welk werk
natuurlijk met de grootste zorg zal geschieden, wordt
het water van de Owl-Creek door een tijdelijken aarden dam boven den grooten dam opgestuwd en door
een houten aquaduct afgevoerd.
De bodem van deze houten aquaduct zal eerst op -f 2900'
en als men tot die hoogte met de aanvulling gevorderd
is op
2920', dus gelijk met den bodem van de beide
aflaatkokers, gelegd worden. Bij een waterstand van
+ 2920' heeft het
reservoir reeds een oppervlakte van
i 1200 acres en een inhoud van 20.000 acre feet en
verwacht men bij een kruinsligging van + 2945' alle
tijdelijke groote debieten van de Owl-Creek in het
reservoir te kunnen bergen.
Ook al is de dam nog niet tot zijn volle hoogte opgetrokken, zoo zal men toch al reeds met de bevloeiing
kunnen beginnen. Verwacht wordt dat de geheele dam
tegen den winter van 1909 op 1910 voltooid zal zijn.
+
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Aan het noordelijke eind van den dam is een half
cirkelvormige overlaat (zie fig.
ontworpen.
het
afvoerkanaal
beneden
de
overlaat
zullen
3 stortIn
(zie
fig: 39).
dammen gebouwd worden
b.

Het Huntley-ontwerp.

(Montana).
Dit project beoogt de bevloeiing van
33000 acres
land gelegen langs den zuidelijken oever van de Yellowstone-rivier in den Staat Montana, benedenstrooms van
Huntley. Op laatst genoemde plaats komen de groote
lijnen van de Northern Pacific en van de Chicago,
Burlington and Quincy railroad (kortweg Burlington
genoemd) samen (zie fig: 43).
Toen het bleek dat een breede strook in het noordelijk
gedeelte van de Crow Indian reservation langs de
Yellowstone-rivier voor bevloeiing geschikt was, heeft
liet Nationale Gouvernement dat gedeelte, waarin ook
het lluntly-irrigatiegebied gelegen is, in 1904 voor een
bedrag van ruim 1 millioen dollar van den stam der
Crow Indianen gekocht, een niet onaardig voordeeltje
voor hen, omdat zij nog in het bezit van groote nitgestrektheden land bleven.
De kolonisten in het Huntley irrigatiegebied moeten
nu behalve de aanlegkosten van het werk, die op
30 dollar per acre gesteld kunnen worden, bovendien
nog 4 dollar per acre betalen als tegemoetkoming in
de kosten van den afkoop van het land van de Indianen.
Daar nagenoeg al het land binnen het irrigatiegebied
publiek domein is geworden, is de oprichting van een
Water Users' Association tot nu toe niet noodzakelijk
±

geweest.
De jaarlijksche regenval bedraagt 10 a 15 inches,
dus te weinig voor drogen landbouw.
Het irrigatiegebied heeft gemiddeld een hoogte van
3000 voet boven de zee; de winters zijn er zeer koud.
Het hoofdkanaal tapt even boven Huntley uit de
Yellowstone-rivier af. Een groot gedeelte van het
Stroomgebied van deze rivier valt binnen het Yellowstone Nationale Park, dat zeer waterrijk is, vooral in
den voorzomer als de sneeuw smelt. De Yellowstonerivier heeft dan ook haar grootste debiet in Juni en
gewoonlijk een klein debiet in den winter; nabij Huntley is zij reeds een machtige rivier met een stroom30.000 KM 2
De grondsoort in het
gebied van
wisselt
af
van
een lichte zanderige
bevloeiingsgebied
leem tot zware klei.
Er kan aangenomen worden dat 1 k.v. water per
±

.

secunde voldoende is voor de bevloeiiug van 75 a 100
acres.
Hoewel de afvoerleidingen in fig. 43 niet zijn aangegeven, zal aan een goede afwatering de noodige aandacht
worden geschonken. Dit is noodig, omdat een gedeelte
van het bevloeiingsgebied tot een oppervlakte van
5000 acres veel „alkali" bevat. Door een tijdelijk
ruimen toevoer van water, gepaard aan goede afwate-

De Rf.clamation Service

96

deze gronden te ontzilten.
Doordat twee spoorlijnen het geheele gebied doorkruisen, zal de afvoer van eventueel te verbouwen
suikerbieten, waarvoor de grond zeer geschikt is,
gemakkelijk zijn en verwacht men zeer veel van het
verbouwen van dit gewas. De bieten zullen, indien er
geen suikerfabriek in het irrigatiegebied zelf mocht
opgericht worden, gemakkelijk afgevoerd kunnen worden naar de groote fabriek in Billings, welke plaats
slechts ±20 KM. bewesten Huntley ligt. Naast suikerbieten zal het verbouwen van alfalfa en andere voedergewassen zeer loonend zijn.
Het land wordt uitgegeven in perceelen van gemiddeld 40 acres en bij het ontwerp heeft men gerekend
op de stichting of uitbreiding van eenige nederzettingen,
waarvan Huntley de hoofdplaats zal zijn (zie fig 43).
Hoewel in de „stad" Huntley behalve eenig spoorwegpersoneel, thans voornamelijk nog ambtenaren en
beambten van den irrigatiedienst wonen, heeft de
ontwerper blijkbaar een grooter verwachting van de
toekomst dezer plaats. ')
Bij het ontwerpen van de kleinere plaatsen als Osboin.
Worden, Cartersville enz, (waarvan de ligging door
de spoorwegmaatschappijen reeds met groote borden
in de prairie is aangegeven) heeft de ontwerper rekening gehouden met de vroeger al genoemde en door
sommigen sterk aanbevolen levenswijze der Mormonen,
die in kleine dorpen samen wonen en hun bouwgronden
daarom heen hebben liggen. Nabij de nederzettingen
zijn klein stukken van 1 tot hoogstens 5 acres verkrijbaar voor menschen, die niet het eigenlijke landbouwbedrijf uitoefenen, maar toch gaarne een stukje grond
hebben voor het telen van groenten enz. (bijv: spoorwegarbeiders, handwerkslieden enz). Dergelijke kleine
lapjes grond moeten, evenals de perceelen in de nederzettingen zelf, contant betaald worden.
Het is de bedoeling een paar demonstratie-hoeven
op te richten en nabij Osborn zal op de onbevloeide
gronden tevens een proef met den aanplant van timmerhout genomen worden.
Bezuiden het irrigatiegebied ligt een onmetelijk
groot gebied, dat in den zomer voor weidegrond
geschikt is.
Het hoofdkanaal tapt zonder stuwdam uit de Yellowstone rivier af en loopt beneden de inlaatsluis
vlak langs de rivier en spoorbaan, aangezien de
Huntley Bluffs daar tot aan de rivier vooruitspringen.
Op een drietal plaatsen is zelfs het maken van tunnels noodig geweest waarvan de gezamenlijke lengte
800 M. bedraagt.
De eigenlijke bevloeiing begint beneden Huntley.
Het hoofdkanaal volgt den Burlington spoorweg tot
even beoosten Ballantine waar het kanaalniveau aanmerkelijk daalt.

ring,

zal men trachten

±

')
Op het plan van aanleg dezer stad treft men o.a. een
paar parken, avenues, en zelfs een boulevard aan.

Van het verval wordt gebruik gemaakt om water
op te pompen in het „hoog-niveau kanaal" waardoor
nog 3000 acres bevloeid kunnen worden.
Het hoofdkanaal nadert bij Pompays Pillar de Yellowstone rivier en kan verderop slechts een smalle
strook langs de rivier bevloeien; voorloopig houdt
de bevloeiing bij laatstgenoemde plaats op. Evenzoo
zal eerst later tot doortrekking van het „hoogniveau
kanaal" worden overgegaan, waarbij dan tevens een
reservoir zal worden aangelegd. De capiciteit van
het hoofdkanaal achter de inlaatsluis bedraagt 400 k. v.
(11.3M 3 .) p. s.
Het Gouvernement heeft met het oog op eventueele
uitbreiding der bevloeiing en meerder gebruik van
water voor beweegkracht, zich van het recht om een
hoeveelheid van 750 k. v. p. s. uit de Yellowstonerivier af te tappen verzekerd.
Hoewel de grootere kunstwerken alle van gewoon
of gewapend beton worden gemaakt, zullen de kleinere
als bruggen over secundaire leidingen, tertiaire aftapsluisjes, storthellingen in tertiaire leidingen enz. van
hout worden vervaardigd.
Het meest interessante onderdeel van het Huntleyontwerp is wel het pompstation beoosten Ballantine,
dat bij mijn bezoek aan de werken nagenoeg voltooid
was. Fig: 44a-b-c geeft een voorstelling van dit
pompstation. Het totale beschikbare verval bedraagt
(zie iig 44b) 34 voet (10.36 M.); wel is waar staan
de beide turbines op eenige hoogte boven den benedenwaterstand, maar de afvoerbuizen monden beneden
dien waterstand uit, zoodat de volle drukhoogte beschikbaar is. Turbine en centrifugaalpomp liggen
boven elkander en hebben een gemeenschappelijke
„counter-balanced" verticale as; een gedeelte van liet
drukwater wordt opgepompt. Bij een debiet van 240
k. v. (6.8 M :i) p. s. in het hoofdkanaal boven de inlaatsluis, die tot de beide drukkokers A. en B. toegang
verleent, kunnen ongeveer 600 P. K. ontwikkeld worden.
Hiermede kan een hoeveelheid water van 56 k. v. (1.6 M :f )
p. s. naar het hoogniveau kanaal opgepompt worden,
waarvan liet peil ongeveer 45 voet (13.70 M) boven
den boyenwaterstand in het hoofdkanaal is gelegen.
De geheele installatie maakt een allereenvoudigsten
indruk en werkt nagenoeg automatisch, zoodat de
kosten van toezicht zeer gering zullen zijn. Het opgepompte water wordt door een ongeveer 1400Y427 M)
langen koker van 4' inweudigen diameter onder de
spoorbaan door, naar het hoogniveaukanaal opgevoerd.
Voor het geval in het hoogniveau-kanaal geen of
weinig water noodig is, valt het overtollige water
boven de inlaatsluis over een zijdelingschen overlaat
in een bak, van waaruit het door den aflaatkoker
C in het benedenpand wordt afgeleid. Teneinde
daarbij de levende kracht van het met groote snelheid
uitstroomende water uit te putten, heeft men een
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constructie gevolgd, die bij een ander kunstwerk in
het zelfde gebied ook is toegepast. Het water loopt
n. 1. uit in een bak (zie fig 44c) en botst tegen een
drietal muren a, b en c (evenals het overige muurwerk

en de kokers vervaardigd van gewapend beton) aan.
De muur a vangt het bovenste vierde gedeelte van
het uittredende water op, de muur b het volgende
vierde gedeelte enz. De muren o, b en c steunen op
een pijler d, waarvan de as samenvalt met de as van
den koker. Uit den bak vloeit het water over een
muur in het benedenpand.
Een eigenaardigheid van de wapening der betonkokers is, dat de hoepels niet een gewelde lasch hebben, maar de uiteinden over één voet lengte over
elkander liggen en met sterk staaldraad omwonden
zijn. De wanddikte der betonkokers bedraagt 9"(23
c M.) en de wapening ligt op
'/s van den buitenomtrek. Inwendig zijn de kokers met een 3 / "(+2c. M)
4
dikke cementspecie bepleisterd.
c. Het Umatilla
(Oregon)

-

ontwerp

In den staat Oregon ligt langs de Columbia-rivier
een groote uitgestrektheid vruchtbaar land, dat echter
wegens gebrek aan water grootendeels onbebouwd
is. Zoo ligt bewesten de Umatilla-rivier een gebied
van 200.000 acres, dat bevloeid zou kunnen worden
uit de John Day-rivier, indien de kosten van de werken, (voornamelijk aanleg van reservoirs) niet zoo
groot waren. Een andere oplossing meent men te
kunnen vinden in het oppompen van het bevloeiingswater uit de groote Columbia-rivier, waarvoor de beweegkracht dan ontleend zou worden aan de Deschutesrivier (eveneens een affluent van de Columbia-rivier)
die haar stroomgebied op de oostelijke hellingen van
het Cascade gebergte heeft.
Maar ook hiervan zullen de kosten zeer groot worden.
Men is daarom eerst begonnen met een kleiner project, dat de bevloeiing van
20.000 acres gelegen
'angs de Columbia-rivier, beoosten de Umatilla-rivier
beoogt (zie fj g 45).
Het water daarvoor wordt afgetapt uit de Umatillanvier, die haar stroomgebied, dat op de plaats van
aftapping ongeveer 2200 vierkante mijlen (ruim 5900KM 2) groot is, in de Blue Montains heeft. De gemiddelde jaarlijksche regenval bedraagt te Umatilla
slechts 9 (+ 225.m.M) De zomer is er zeer warm, de winter kort en weinig koud; vorst komt er zelden voor.
Hetbevloeiingsseizoen kan dus lang zijn en zoowel grond
als klimaat eigenen zich in het bijzonder tot het
kweeken van vruchten; granen, groenten en alfalfa
zullen ook hier met succes geteeld kunnen worden.
Voor den afvoer van producten is het irrigatiegebied
bijzonder gunstig gelegen, want het wordt begrensd door
2 spoorweglijnen van de Oregon Railroad and Navigation
Company, terwijl de Columbia-rivier bevaarbaar is.
±

Daar het debiet van de Umatilla-rivier in den zomer
zeer klein is, heeft men tot den aanleg van een
reservoir, het Cold Springsreservoir, moeten overgaan,
dat door een aftapping uit de Umatilla-rivier gevoed
wordt. Het voedingskanaal heeft een capaciteit van
300 k.v. (8.5 M 3) p.s.
De grond in het irrigatiegebied, dat ongeveer 500
voet boven zee is gelegen, is zeer licht en zanderig
en als men het thans nog dorre terrein doorkruist,
kan men zich er moeielijk een voorstelling van maken,
dat de bodem hier een loonend product kan voortbrengen. Toch is dit reeds afdoende bewezen; ruim
6000 acres van het gebied zijn eigendom van de
Maxwell Land and Irrigation Company, die een aftapping uit de Umatilla-rivier heeft aangelegd, maar daar
het zomerdebiet zeer gering is, kon slechts een klein
gedeelte van de gronden dezer maatschappij bevloeid
worden. Men kreeg daar evenwel zulke prachtige
resultaten met bevloeide boomgaarden, dat het Gouvernement de waterrechten van deze maatschappij heeft
afgekocht.
Tot de vele andere eigenaren van gronden binnen
het bevloeiingsgebied behoort ook de Oregon Railroad
and Navigation Company; slechts ongeveer 4000 acres
van de 20.000 acres behooren nog tot het publieke
domein. Daarom is het Gouvernement niet tot den
aanleg der werken (die rond 1.2 millioen dollar of 3
millioen gulden zullen kosten) overgegaan, alvorens
de Umatilla River Water Users' Association was opgericht, waartoe het overgroote deel van de grondeigenaren is toegetreden.
In den loop van 1909 denkt men het werk geheel
te kunnen voltooien.
Men zal het land aan de kolonisten in perceelen
van 40 acres uitgeven, alhoewel voor het levensonderhoud van één gezin een kleinere uitgestrektheid alleszins toereikend zou zijn, indien het land in boomgaard
wordt omgezet; maar daar de eerste jaren de kolonist
een gedeelte van zijn hoeve zal beplanten met éénjarige gewassen, kan men met het oog daarop niet

te kleine perceelen uitgeven.
De verticale gesteldheid van het terrein is zeer
onregelmatig, er komen verschillende ruggen in voor,
gescheiden door terreinplooien. De detailkaarten zijn
dan ook op betrekkelijk groote schaal geteekend n. 1.

1" op 400'

i

1" op 800'
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of 1" °P !000' C/12000).

is
De

situaties van kanalen worden vervaardigd op de schaal
van 1" op 100' ('/1200). De tranches, die op de
kaarten getrokken zijn om de 2' (± 60 c. M), hebben
een zeer grillig beloop, van daar ook het zonderlinge
beloop der leidingen (zie fig 45). De bevloeiing van
de ruggen is alleen mogelijk door het leggen van

blusleidingen door de terreinplooien; waar de buislei-

98

De Reclamation Service

dingen plaatselijk over hooge ruggen doorloopen komen
open kanaal in voor. De voornaamste
buisleidingen zijn in fig 45 aangegeven; de totale lengte
ervan bedraagt ±10 KM. Daardoor worden de kosten
van de werken per acre vrij hoog en bedragen ongeveer6o
dollar; maar de groote waarde die liet bevloeide land
heeft en die op gemiddeld 200 dollar per acre aangenomen kan worden, wettigen een hooge uitgave voor de
bevloeiingswerken.
Hoewel bij het ontwerp gerekend is op een watergebruik van 4/4 voet hoogte 'sjaars, meent men met
3 voet te kunnen volstaan als de werken eenigen tijd
in exploitatie zijn, dus de grond doorweekt en minder
doorlaatbaar is geworden.
„Alkali" wordt nergens aangetroffen; dit is een gelukkige omstandigheid, omdat anders de lage gedeelten
van het bevloeiingsgebied allicht van de bevloeiing der
hoogere gronden de nadeelen zouden ondervinden.
De belangrijkste onderdeelen van het in uitvoering
er gedeelten

zijnde werk waren: de„pipeyard" of werkplaats waaide betonbuizen vervaardigd werden en de Cold Springs
dam.
De voor buisleidingen benoodigde buizen zijn van
gewapend beton en werden op de werkplaats te Hermiston gemaakt om van daar naar de plaats van bestemming vervoerd te worden; de betrekkelijk geringe
diameter en de wapening der buizen laat dit vervoer toe.
Men heeft twee soorten buizen gemaakt; de eerste
hebben een inwendigen diameter van 46" (1.17 M), die
een maximum inwendigen waterdruk van hoogstens
60' (18.29 M) hoogte hebben te weerstaan; de tweede
soort heeft een inwendigeu diameter van 30" (0.76 M)
die aan een inwendigen druk van hoogstens 35'(10.67
M) hoogte zullen zijn blootgesteld. Bij beide soorten
buizen bestaat de wapening uit een spiraal van staaldraad. Het vervaardigen van de spiralen ging op zeer
eenvoudige manier; men gebruikte daarvoor een
draaibare trommel (ter lengte van de buis), op den
buitenomtrek, waarvan in de richting van de as eenige
latten waren aangebracht, die van inkeepingen waren
voorzien, welke verband hielden met den spoed, die
men aan de spiraal wilde geven.
Het± BmM dikke staaldraad werd nu om den trommel gewonden en als de spiraal voltooid was en de
langsdraden daaraan met binddraad waren bevestigd,
werden de draaibare latten op den omtrek van den
cilinder neergeslagen en kon de spiraal van den trommel
afgenomen worden.
De sterkte van de wapening, die afhankelijk is van
den inwendigen druk, werd geregeld door den spoed
van de spiraal kleiner of grooter te maken. Zoowel
van de groote als van de kleine buizen bedraagt de
wanddikte slechts 2/2 (6.3 c M).
Oorspronkelijk was gerekend op eene bepleistering
der binnenoppervlakte van ] /2 dikte zoodat de buiswand daardoor 3" (7.6c.M) dik zou zijn geworden, maar
"

"

deze bepleistering is met hel oog op de kosten achterwege gelaten. Of de buisgedeelten, die aan hoogen
druk zijn blootgesteld, waterdicht zullen zijn, zal n.h.v.
zeer te bezien slaan. De buizen met grooten diameter
werden in ij/eren vormen van 8' hoogte vervaardigd;
de buitenwand dezer vormen bestond uit 4 cilindrische
gedeelten elk van 2' hoogte.
Deze buizen bleken door hun groote zwaarte vrij
onhandelbaar te zijn en zelf kwamen niettegenstaande
de wapening, bij het transport nu en dan breuken voor.
Bovendien hebben ijzeren vormen liet nadeel, dat
het verharden van den cementmortel vertraagd wordt,
doordat het ijzer de bij de verharding ontwikkelde
warmte te goed geleidt. Bij eenigszins koel weer heeft
men de vormen zelfs verwarmd om liet verhardingsproces
te bespoedigen.
Bij de buizen met kleinen diameter heeft men om
die bezwaren te vermijden, de buisleugte tot 4' teruggebracht en houten vormen gebruikt.
üe buizen met grooten diameter worden onderling
verbonden door kraagstukken van rechthoekige doorsnede, die in uitsparingen aan de einden der buizen
passen. Deze kraagstukken zijn vervaardigd uit beton
met métal déployé (expanded metal) tot wapening, en
bestaan uit eenige segmenten, waarbij het métal déployé
aan weerskanten
10 c. M uitsteekt; de uitstekende
stukken worden over elkander gelegd en met cementmortel omgeven. De met de uitvoering belaste ingenieur
meende, dat de lasschen niet zouden lekken; ook dit
is een punt dat eenigszins twijfelachtig genoemd mag
worden.
De onderlinge verbinding der buizen van kleinen
diameter geschiedt ongeveer op de wijze zooals gewoonlijk gedaan wordt; zij steken over geringe lengte
in elkander met conisch afgewerkte uiteinden; de naad
wordt met in cement gedrenkt werk gedicht.
±

Het Cold Springs-reservoir word! gevormd door het
afsluiten van een terreinplooi middels een aarden dam,
die 34U0 voet (ruim 1 K M) lang is en met de kruin
89 voet (27. 13 M') boven het diepste punt van het
ravijn ligt.
De oppervlakte van het reservoir bedraagt bij den
hoogsten waterstand 1700 acres (688 H. A); de capaciteit: 50.000 acre-voeten.
De figuren 46, 47, 48a-b-c-d-e, 49, 50, 51 en 52
a-b-c geven een voorstelling van den aaiden dam en
eenige onderdeden daarvan.
De dam heeft geen kernmuur of puddlekern; de
inhoud er van bedraagt ' 500.000 M Op verschillende
diepten beneden het tegenwoordig terrein komt basalt
:{

.

voor en waar deze de oppervlakte nadert of daarmede
samenvalt, heeft men den overlaat en de aflaattunnel
ontworpen (zie fig 47) Door de ingenieurs Hknny en
Hopson zijn op uitgebreide schaal proeven genomen
om na te gaan op welke wijze de in de nabijheid van
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den dam beschikbare grondsoorten in het damlichaam
verwerkt dienen te worden. Zij onderzochten monsters
van de verschillende grondsoorten en mengsels daarvan op: specifiek gewicht, percentage aan volume
vaste stof en graad van doorlaatbaarheid. Het onderzoek naar de doorlaatbaarheid geschiedde met een door
de proefnemers uitgedacht toestel en de uitkomsten,
die enkele door vroegere proefnemers gevonden feiten
bevestigden, hadden in sommige opzichten een merkwaardig resultaat.
Boven, de basalt komen in afwisselende lagen grind,
zand, vulkanische asch en aarde voor.
Bij een zelfde drukhoogte en gelijke dikte van het
materiaal, vonden de proefnemers voor de doorlaatbaarheid uitgedrukt in gallons per acre en per dag
voor:

a.
b.
c.
d.

e.

oppervlakte grond
fijne ondergrond (aarde)
grove ondergrond.

vulkanische asch
grof zand en grind
.

.

.

.

.

.

.

.

.

180.000
350.000
650.000
400.000
155.000.000

De oppervlakte grond bleek plaatselijk nog al verschillend te zijn en organische bestanddeelen en vulcanische asch te bevatten; daarom werd gebruik daarvan
voor het damlichaam niet wenschelijk geacht. Bovendien was de cohaesie ervan zeer gering bij
verzadiging
met water; het zelfde was het geval met den groven
ondergrond. Wat waterdichtheid en compactheid betreft, bleken mengsels van de materialen,
hierboven
genoemd sub b en e, het beste te voldoen, en deze
mengsels leverden binnen zekere grenzen het verrassende resultaat, dat zij niettegensstaande de buitengewoon groote doorlaatheid van e,
toch nog minder
doorlaatbaar waren dan het betrekkelijk waterdichte
materiaal b.
Zoo werd voor verschillende verhoudingen van b en
e, onder de zelfde omstandigheden als
hierboven voor
de enkele grondsoorten
werd opgegeven, gevonden:
aarde:

75
67
50
33
25
20

15

°/o
"

"

"

»

»

»

grof zand en grind:
25 %

33
50
67
5
80

„

„

»

?

85

„

~

„

60.000
30.000
20.000
30.000
30.000
70.000
1.000.000

Wat waterdichtheid betreft, staat dus een
mengsel
van
en 50% grof zand en grind bovenaan,
en bedraagt de
doorlaatbaarheid daarvan slechts »/,,
van die van aarde alleen. Eigenaardig is ook de
groote sprong, die de doorlaatbaarheid maakt bij overgang van een mengsel 20% b en
80% e op 15%
b en
85% e.

50°/ u aarde

±

Het laatste mengsel bleek niet alleen erg doorlaat-
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baar, maar ook veel te weinig samenhangend te zijn.
Mengsels met meer dan 75% aarde zijn te zacht en
te weinig solide.
Een goede verklaring voor het gunstige resultaat
met mengsels, hebben de proefnemers niet kunnen
geven. Wel bleek, dat in de mengsels het percentage
aan volume vaste stof grooter was, dan bij onvermengden grond, maar dit alleen kan de belangrijke
reductie der doorlaatbaarheid niet verklaren. Het meest
waarschijnlijk is, dat de grootere waterdichtheid een
gevolg is van den minder directen weg, die het water
in het mengsel moet afleggen.
Op grond van hun waarnemingen kwamen de proefnemers tot de gevolgtrekking, dat theoretisch de meest
gewenschte verdeeling der materialen over het dainlichaam die moest zijn, welke in fig. 48a is aangegeven.
Het gedeelte van den dam, dat direct met water in
aanraking is, wordt dus gemaakt van waterdicht
materiaal, het benedenstroomsche gedeelte bestaat uit
materiaal dat groote stabiliteit heeft en tevens als
draineering voor eventueel lekwater dient.
De samenstelling van het middelste gedeelte van
den dam vormt een overgang tusschen de buitenste
gedeelten.
Door de ontwerpers is de vermoedelijke lekkage
van den geheelen dam bij vol reservoir berekend op
20.000 gallons per dag, overeenkomende met 1 Liter p.s.
In verband met de ligging van het waterkeerende
gedeelte is de kleikist aan den bovenstroomschen kant
van den dam geplaatst. Om het doorsijpelen van
water tusschen damlichaam en ondergrond te voorkomen
heeft men bovendien plaatselijk (zie 48c) een aantal
±

betonkoffers aangebracht.
Tijdens mijn bezoek aan het werk was ongeveer
de helft van den dam voltooid.
Het grove zand en grind, dat in de ontwerpstukken
„gravel" d. w. z. grind genoemd wordt, bestond echter
uit zeer grof zand vermengd met een weinig grind;
daarom is in fig 48a het woord „grof zand" gebruikt,
omdat dit beter den naam van het gebruikte materiaal
weergeeft dan „grof zand en grind."
Voor den aanvoer van het grove zand was in de
benedenste helft van den dam een houten viaduct
(wat de Amerikanen noemen: een „trestle") gebouwd
waarvan de bovenkant 60' boven het diepste punt van
het ravijn lag.
Het grove zand werd van af deze „trestle" uit
dumpwagens naar beneden gestort. Bij het hooger
worden van den dam werden het horizontale verband
en de schoren van deze viaduct verwijderd; de stijlen
liet men echter staan en zag daarin geen bezwaar, in
verband met de rol, die het materiaal daar ter plaatse

moet vervullen.
De aarde werd met karren van een paar plaatsen
beneden den dam aangevoerd. Over de aarde werd
het zand uitgespreid, totdat ongeveer de vereischte
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verhouding werd verkregen; natuurlijk kon dit niet zoo
precies gaan als theoretisch was aangegeven; maar
uit het bovenstaande staatje ziet men, dat men op de
juiste verhoudingen niet zoo angstvallig heeft te letten,
omdat de doorlaatbaarheid van 67% aarde en 33"/ 0
grof zand even groot is als die van 25"/„ aarde en
75 °/o grof zand.
Op het werk was een toestel van de zelfde soort
aanwezig, als proefnemers voor hun onderzoekingen
hadden gebruikt; daaarmede werden geregeld monsters
uit het damlichaam onderzocht en de uitkomsten waren
gewoonlijk gunstiger, dan werd verwacht omdat het
walsen van het materiaal in den dam beter resultaat
heeft, dan het aanstampen in den bak van het proef toestel.
Het mengen van de verschillende materialen geschiedde met een „cultivator" of egge in twee richtingen
haaks op elkander. Daarna werd de grond gelijk
gemaakt met een z. g. leveling-machine en vervolgens
vochtig, doch niet te nat, gemaakt. Ten slotte werden
de
6" dikke lagen gewalst; dit geschiedde met een
wals bestaande uit losse schijven van afwisselend
grooten en kleinen diameter. De dikte der schijven
bedroeg 3" terwijl de straal van de kleine schijven 2"
kleiner was dan die der groote schijven. De bovenkant
van het gewalste materiaal vertoonde dan ook een
gekarteld voorkomen, dat met de daarop volgende laag
een uitmuntende verbinding vormde. Ook het walsen
geschiedde in twee richtingen loodrecht op elkander.
Het gedeelte van den dam, dat uit 100"/ grof zand
bestaat, kon door de aanwezigheid van de viaduct
bezwaarlijk gewalst worden.
Omtrent nadere bijzonderheden van den dam wordt
naar de figuren 46, 47 en 48a-b-c-d-c verwezen.
Voor het aflaten van het bevloeiingswater is een
afzonderlijk staande schuiventoren ontworpen (zie fig.
49, 50, 51, en 52a-b-c). Dit is ongetwijfeld een betere
constructie dan bij den Belle Fourche dam, waar de
schuiventoren in liet damlichaam zelf staat. De toren,
de tunnel en het toevoerkanaal naar den schuiventoren
(fig. 52a-b-c) zijn in gewapend beton ontworpen.
±
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d. Het Uncümpahqre-vallei

ontwekp.

(Colorado)
De Uncompahgre-vallei is gelegen in het Westen
van den Staat Colorado langs den benedenloop van
de Uncompahgre-rivier (zie fig 53), die ontspringt op
het San Miguel-gebergte, dat men een onderdeel van
de Rocky Mountains zou kunnen noemen.
1 let stroomgebied van de Uncompahgre-rivier heeft een oppervlakte
10.000 KM 2 .
Bij het plaatsje Delta (zie fig 53) vereenigt zij zich
met de Qunnison-rivier, die zich op haar beurt ontlast
in de Grand-rivier, een voorname affluent van de Colorado-rivier.
Reeds in 1875 begon men het water van de Uncompahgre-rivier voor de bevloeiing van landen in
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de vallei te benutten, voornamelijk voor de productie
van hooi; toen later bleek dat de grond ook voor
andere gewassen uitnemend geschikt is, werden vele
aftappingen uit de rivier gemaakt.
Men dacht aanvankelijk, dat de rivier voldoende
water had voor de bevloeiing van de geheele, i 180.000
acre groote, vallei. Maar al spoedig bleek, dat men
zich hierin deerlijk vergist had en een groot deel van
de toegestroomde kolonisten moest de streek verlaten.
Thans kunnen met de beschikbare hoeveelheid water
van de Uncompahgre-riviér slechts
20.000 acres
bevloeid worden en dan heeft men in de tweede helft
van den zomer nog dikwijls met watergebrek te kampen.
Gelegenheid voor ócn aanleg van reservoirs bestaat
niet in het stroomgebied van de Uncompahgre-rivier.
Op geringen afstand van en ongeveer evenwijdig
aan den benedenloop van de Uncompahgre-rivier
stroomt de Gunnison-rivier, die op het hoogste gedeelte
van de Rocky-Mountains ontspringt en een veel
grooter stroomgebied heeft. Het debiet dezer rivier is
dan ook het geheele jaar door voldoende om de
Uncompahgre-vallei te bevloeien, maar de Gunnisonrivier, die door een nauwe en diepe canyon stroomt,
is door een 2000 voet hoogen bergrug van de Uncompahgre-vallei gescheiden. De aanleg van een lange
en kostbare tunnel door den grootendeels uit graniet
bestaanden bergrug was dus noodig.
Reeds jaren geleden is over het maken van een
tunnel gedacht, maar het particuliere kapitaal was niet
bij machte om dit kostbare werk uit te voeren. De
ontoegankelijkheid van de canyon van de Gunnisonrivier maakte bovendien, dat men voor het tracé van
de tunnel geen voldoende gegevens kon verzamelen.
De canyon was nog nimmer door iemand gevolgd;
bevaarbaar is zij niet door de groote rotsblokken op
den bodem en de stroomversnellingen; balken, die
men bij het begin van de canyon in den stroom wierp
kwamen er bij het einde versplinterd uit.
Toen de Reclamation Service voor dit moeilijke
werk geplaatst werd en tot een onderzoek naar de
plaats van het beginpunt van de tunnel moest overgegaan worden, boden twee ingenieurs van dien dienst
zich vrijwillig aan om dit levensgevaarlijke werk te
verrichten. Instrumenten en levensmiddelen werden
op een met lucht gevulden matras van rubber gebonden
en zoo daalden zij de rivier af door het koude water
over rotsblokken en stoomversnellingen. Aan beide
zijden van den afgrond weiden zij gevolgd door reddingsbrigades, die hen meestentijds wel hooren doch
niet zien konden. Op den twaalfden dag toen zij reeds
voldoende gegevens verzameld hadden, werd de matras niet levensmiddelen en instrumenten door den
stroom mede gesleurd; hun aanteekeningen en opnamen, die in waterdichte zakken werden medegevoerd,
wisten zij evenwel te redden. Eerst twee dagen
na het ongeluk konden zij half verhongerd en uit
+
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geput met touwen uit de diepte opgehaald worden.
Zooals uit fig 53 blijkt, ligt het bevloeibare gedeelte
van den Uncompahgre vallei op een hoogte van 5000
tot H250 voet boven de zee; in den winter kan heter
zeer koud zijn en tijdens mijn bezoek aan de werken
(November 1907) was liet water in de irrigatieleidingen
dan ook bevroren.
De regenval bedraagte te Montrose, de voornaamste
plaats van het. bevloeiingsgebied, van 6" (± 150 m. M)
tot 11" (± 275 m. M) 's jaars.
De bevloeibare oppervlakte bedraagt i 147.000 acres,
waarvan 74"/ o in privaat bezit is; de rest is publiek domein.
Met het oog op de groote uitgestrektheid land in
privaat bezit, is tot den aanleg van de werken, waarvan de totale kosten 25 dollar per acre zullen bedragen,
eerst overgegaan nadat de Uncompahgre Vallei Water
Users' Association was opgericht, waartoe het meerendeel der grondbezitters toetrad.
De vallei omvat z.g. mesaland ') d.w.z. tafelland,
en het daar beneden gelegen eigenlijke vallei-land.
AAen rekent, dat van de geheeie bevloeibare oppervlakte ongeveer 60.000 acres in het bijzonder voor
vruchtenland geschikt zijn; de rest eigent zich voor de
cultuur van granen, gras, suikerbieten enz. Te Grand
Junction een plaats 50 mijlen (80 KM) benoordwesten
Delta, aan den spoorweg gelegen, is een groote suikerfabriek.

Het water treedt na het verlaten van de nader te
bespreken Gunnison-tuftnel in het ongeveer 18 KM
lange Zuiderkanaal. De capaciteit van tunnel en het
eerste gedeelte van het Zuiderkanaal bedraagt 1300 k.v.
(36.8 M 3) p.s. Het Zuiderkanaal valt in de Uncompahgrerivier op een punt, dat bovenstrooms van de bovenste
aftapping uit die rivier is gelegen. Een klein gedeelte
van het gebied zal direct uit het Zuiderkanaal bevloeid
worden.

Het was tijdens mijn bezoek aan de werken nog
niet beslist of men voor de bevloeiing van de vallei
gebruik zou maken van de bestaande aftappingen uit
de Uncompahgre-rivier, dan wel een geheel nieuw
leidingnet zou aanleggen. De groote kanalen, zooals
het Montrose en Delta-kanaal behooren aan irrigatiemaatschappijen, de kleinere zijn meest het gemeenschappelijk eigendom van de grondbezitters. Decapaciteit
van alle bestaande kanalen is echter te klein en ook
het beloop veelal niet in overeenstemming met de
uitbreiding, die het bevloeide gebied zal ondergaan.
Op verschillende plaatsen van de vallei komen
drassige plekken voor (zie fig 53); aan verbetering
van de afwatering zal dan ook de noodige zorg besteed
moeten worden.

Dit is te meer noodig omdat een gedeelte van de
gronden nog al veel „alkali" bevat en deze dus bij
het onder bevloeiing brengen van de hoogere gron')

Mesa is een Spaansch woord, dat tafel beteekent.
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den, op de lagere plekken aan den dag zou komen.
Vooral op den rechteroever van de Uncompahgrerivier werd veel land gezien, dat met een zoutlaag
bedekt was, hetgeen op een afstand den indruk maakte
alsof de grond besneeuwd was.
Een gedeelte van het mesa-land op den rand van de
vallei bestaat uit adobe, een soort van klei, waarin
gewoonlijk zouten voorkomen. ')
In het Zuiderkanaal komen een viertal tunnels voor
waarvan de gezamenlijke lengte 2300 voet (ruim 700
M) bedraagt. Bij een groot gedeelte van dit kanaal
zijn de wanden met beton bekleed om waterverliezen
te voorkomen.
Verder komen in het Zuiderkanaal een groot aantal
stortdammen voor; 14 daarvan hebben een val van
10' (ruim 3 M) hoogte en zijn alle van een type als
aangegeven in fig: 54 a-b-c-d-e welke n.h.v. weinig
toelichting vereischt.
Het overstortende water wordt door een rij naast
elkander liggende rails van 20 KG per Mop afstanden
van 8" (20 c.M.) hart op hart als het ware gezeefd
en men verwacht daarvan een belangrijke uitputting
van de levende kracht van het overstortende water,
dat zooals bekend den bodem van den stortbak bij
het gewone type stortdammen als een compacte massa
bereikt en bij eenigszins groote valhoogte tot belangrijke beschadiging van dien bodem en van de wanden
en bodem van het aansluitende leidinggedeelte aanleiding kan geven. Ook Homan van der Heide vestigde
in zijn belangrijk artikel „Over stortdammen in leidingen", voorkomende in het tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs afdeeling Ned: Indië
jaargang 1897-'9B reeds de aandacht op het groote
nut, dat een dergelijk roosterwerk bij groote stortdammen kan hebben. Een proef door schrijver dezes in-

dertijd met een roosterwerk bij een stortdam genomen,
had door een toevallige omstandigheid geen succes;
de leiding liep namelijk over groote lengte door zeer
dicht bevolkte kampongs en voerde daardoor veel
vuil af, dat men aan de oppervlakte gewoonlijk niet
ziet, omdat het zich grootendeels langs den bodem
van de leiding voortbeweegt. Dit vuil verstopte het
rooster voortdurend. Maar in gewone gevallen kan
een roosterwerk als in fig 54a-b-c-d-e aangegeven n.h.v.
wel degelijk zijn nut hebben; alleen is het bij de aangegeven constructie mogelijk, dat de rails van het
rooster op den duur zullen lostrillen.
De vloer van den bak wordt gevormd door een
netwerk van lichte rails in beton (zie fig: 54a), Het
gewicht dezer rails bedraagt 8 KG, per M' en zij
liggen op afstanden van 2 voet (± 60. C.M); de rails,
')
Adobe wordt in het droge Zuidwestelijk deel van de
Unie veel gebruikt voor het bouwen van eenvoudige woningen.
Nat zijnde is adobe zeepachtig en gemakkelijk verwerkbaar;
na droging wordt het zeer hard. Daarom kan men het als
bouwmaterial in droge streken gebruiken.
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die loodrecht op de kanaalas staan, bestaan
stukken die 3 voet buiten de as uitsteken.

uit 2

Het voornaamste onderdeel van liet werk is de
Gunnison-tunnel (zie fig: 55 en 56a-b-c-d).
De tunnel heeft een lengte van 30582 voet (9321 M)
en is de langste van de Unie.
Nadat het beginpunt van de tunnel in de Gunnisonrivier was vastgesteld, was het eerste werk het
maken van een weg daarheen. Uit den aard der zaak
ging de aanleg van dezen weg langs een steilen bergwand met groote moeilijkheden gepaard. Nabij het
eindpunt bedraagt de helling van den weg zelfs niet
minder dan 23"/ 0 Deze steile helling kan toegelaten worden, omdat
naar beneden alleen beladen karren gaan voor den
aanvoer van machinerieën, steenkolen, springmiddelen,
bouwmaterialen voor het kamp, levensmiddelen enz.
terwijl de karren naar boven toe gaande leeg zijn. De
geheele tunnel wordt in 4 secties uitgevoerd, waarvan
twee reeds voltooid zijn. De eerste sectie begint bij
de Gunnisonrivier en gaat nagenoeg geheel door harde
rots (graniet). Voor dit gedeelte zullen de bodem en
zijwanden van de tunnel met een 4" dikke betonlaag
worden bekleed (zie fig: 56a). Deze bekleeding zal
eerst worden aangebracht, als de tunnel zóó ver
voltooid is, dat de daarvoor benoodigde portlandcement en grind door de tunnel kan worden aangevoerd van af het eindpunt.
Tot nu toe is in de eerste sectie alleen op een paar
plaatsen een zachtere steensoort aangetroffen, die het
aanbrengen van een ondersteuning in den vorm van
van een 6" dik gewelf (zie fig. 56t>) noodig maakt.
Sectie No. 2 begint bij een verticale schacht op
ongeveer 5000 voet van het einde der tunnel en loopt
naar het beginpunt van de tunnel. Het eerste gedeelte
dezer sectie gaat grootendeels door leisteen, die wel
tijdelijk zonder steun kan worden gelaten, maar dezen
op den duur toch niet zal kunnen ontberen; een lichte
betimmering als aangegeven in fig. 56c zal daar noodig
zijn. Mocht het hout na eenigen tijd vergaan zijn,
dan is de beton sterk genoeg om den druk te kunnen
weerstaan. Het verdere gedeelte van sectie No. 2
loopt voor zoover voltooid door harde rots evenals
sectie No. 1.
Sectie No. 3 loopt van af de bovenbedoelde schacht
naar het eindpunt toe. Het eerste gedeelte van deze
sectie gaat evenals dat van de 2e sectie door leisteen,
maar het verdere deel valt in de zachtere adobe, welk
materiaal ook in de 4e sectie, die bij het eindpunt
van de tunnel begint, voorkomt, maar daar vermengd
is met modder, zand, grind, enz.
In deze grondsoorten is een onmiddellijke en sterke
betimmering van de tunnelwanden noodig (zie fig. 56d).
Men heeft bij de uitvoering met vele moeilijkheden
te kampen gehad; zoo werd in de eerste sectie een

waterader aangeboord, die men met krachtige pompen
niet meester kon worden en waardoor het werk tijdelijk gestaakt moest worden. Ook in de 2e sectie heeft
men plaatselijk veel last van water gehad, maar na de
voltooiing van de 3e en 4e sectie kan men het water
door de hellende tunnel afvoeren, hetgeen bij de Ie
sectie niet het geval is.
In de 2e sectie heeft men veel last gehad van gas
(voornamelijk koolzuur), dat uit rotsspleten ontsnapte
en hel leven der werklieden bedreigde; men moest
het werk daarvoor drie maanden stil laten liggen.
In begin van 1905 werd door een aannemer met de
uitvoering begonnen; maar deze bleek niet voldoende
voor zijn taak berekend Ie zijn. Het werk is daarom
al spoedig in eigen beheer genomen en evenals op
alle andere werken, die de Reclamation Service zelf
uitvoert, begon men met het bouwen van flinke kampen aan het begin en eindpunt van de tunnel. Ook
weiden daar groote krachtinstallaties gebouwd, met
de noodige reserve machines ten einde op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn. De kampen en tunnel worden electrisch verlicht.
Daar de weg, die naar het beginpunt in de canyon leidt, in den winter door den regen en sneeuw
onbegaanbaar is, worden in den zomer groote hoeveelheden materialen en levensmiddelen aangevoerd,
ten einde met het werk aan de Ie sectie in den
winter te kunnen doorgaan. Terwijl de aannemer voor
het transport van den uitgegraven grond en rots, van
paarden gebruik maakte, geschiedt dit thans met
electrische locomotieven; de geheele dienst is uitmuntend geregeld.
Een paar dagen nadat het werk van den aannemer
was overgenomen, kwam er in de 4e sectie een groot
ongeluk voor en werden een vijftien tal werklieden
door instorting van den grond geheel van de buitenwereld afgesloten, de meesten konden gered worden,
maar een zestal kwam om. Overigens waren er bij
het werk geen ongevallen van beteekenis voorgekomen.
Sinds het werk in eigen beheer is genomen, wordt
van alles nauwkeurig aanteekening gehouden, zoodat
de zwakke punten van de tunnel volkomen bekend zijn.
Men werkt dag en nacht door in 3 ploegen en bij
mijn bezoek aan het werk (November 1907) bleef er
9000 voet (ruim 2700 M) tunnel te boren (zie
nog
Daar het niet noodig is de tunnel direct op
55).
fig
volle capaciteit te graven, wordt sinds 1 September
1907 eerst de bovenste helft van de doorsnede gemaakt. Aangezien in den winter geen bevloeiingswater
noodig is kan, nadat het werk gedeeltelijk in exploitatie is gebracht, de andere helft van de doorsnede
dan gedurende de wintermaanden gemaakt worden;
dit is mogelijk voor zoover men door harde rots
gaat, die geen speciale voorziening noodig maakt.
Daar men zonder tegenvallers aan beide zijden maandelijks ongeveer 250 voet kan opschieten, hoopte men
±
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voorjaar van 1909 met de doorboring gereed
en het water uit de Gunntson in de Uncompahgrerivier te kunnen leiden.
Een groot bezwaar voor de meeste werklieden is de
groote hitte, die in de tunnel heerscht, vooral in de
2e sectie, niettegenstaande voor een behoorlijke luchtverversching gezorgd wordt. Voor de ventilatie is in
de 2»-' sectie nog een afzonderlijke schacht gemaakt
(zie lig: 55).
Tijdens mijn bezoek aan de tunnel werd daar gewerkt onder een temperatuur van meer dan 90" F, die
door de vochtige lucht en bedompte ruimte nog ondragelijker werd gemaakt.
Het zou te ver voeren de werkwijze —de boormachines, die met luchtdruk (7 atinospheren) gedreven
worden —de wijze waarop de betonbekleeding in de
eerste en tweede sectie wordt aangebracht (met een
z. g. jumbotraveller) zoiuler dat de treinenloop gestaakt behoeft te worden enz. te beschrijven.
Met is opvallend, hoe veel ruimer het dwarsprofiel

de afmetingen van de tunnel niet precies zóó maken
als de theoretische profielen aangeven.
dan noodig is;
Gemiddeld is de inhoud 25°/
het schijnt goedkooper te zijn de tunneldoorsnede
grooter te maken, dan het ontbrekende aan doorsnede
later bij te werken. Voor zoover de tunnel betimmerd
is, heeft men de ruimte tusschen de beplanking en
den tunnel wand met stukken ruw hout opgevuld; als
het hout verrot, gebeurt dit niet plotseling en niet
overal tegelijk, zoodat de omgevende grond of steen
langzaam en plaatselijk nazakt.
De tunnel heeft een helling van 2.02' op 1000' dus
ongeveer '/500; de capaciteit van de tunnel bedraagt
1300 kubieken voet (36.8 M 3) p. s. de snelheid is bij
dien afvoer
4 M p. s.
Zooals uit het lengte profiel blijkt, heeft men de
tunnel bij het begin een sterke helling gegeven. Dit
is veiligheidshalve gedaan; men voorkomt daardoor,
dat bij eventueel zeer hooge standen in de Gunnisonrivier
de eerste sectie onder water loopt, later zal men dit

gemaakt wordt dan strikt noodig is. Daar men zooveel
mogelijk van springmiddelen gebruik maakt, kan men

gedeelte verlagen.
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