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Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt een interessante beschrijving van zorn halve eeuw landaanwinning
Iangs de Friese en Groninger kust.
Reeds sedert de middeleeu\ren wordt aan landaanwinning gedaan. Door menselijk
ingrijpen werd getracht het natuurlijk proces van aanslibbing langs de Waddenkust te versnellen. In eerste instantie was de enige doelstelling het veroveren (winnen) van land op de zee.
In de 30er en.40er jaren diende de landaanwinning tevens a1s werkgelegenheiclsobjest. In de huidige tijd ligt het accent sterk op het beheer van de
natuurLijke waarden van de landaanwinningswerken.
Deze door de maatschappelijke ontwikkelingen veranderde doelstellingen hebben
grote gevolgen gehad voor de mensen die in de landaanwinning hebben gewerkt.
Ook cle werlc[ethoden en het naterieel waarmee in de landaanwinning werd gtewerkt is, afhankelijk van de verschillende doelstellingen, sterk veranderd.

Het doet mij genoegen, en ik dank ing. n. Klinkhamer daarvoor, dat hij er in
geslaagd is om met name de sfeer van het leven en werken in en on de landaanwinning gedurende de laatste 50 jaar onder die sterk uiteenlopende maatschappelijke doelstellingen zo treffend en helder te vereloorden.

Groningen, 10

juni

1987.

De hoof dingenieur-direct eur

ir. g. Weijers.
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1. Inleiding.
Ofschoon er over de landaanwinning op de Friese en Groninger wadden aI
veel geschreven is, heeeft de directie van de Rijkswaterstaat te Groningen
aan mij gevraagd, als afsluiting van mijn taak bij deze dienst, hierover
een rapport te schrijven.
Dit rapport kan worden gezien als een soort geschiedschrijverij door een
"oude rot" die ca. 30 jaar de landaanwinning van dichtbij heeft meegF
maakt, om de gegevens voor het nageslacht te bewaren.
Schrijver dezes is vanaf 19 november 1951 werkzaam bij cle Rijkswaterstaat,

als standplaats Baflo.
Vanrrege het ontbreken van een formatieplaats ben ik als arbeider in dienst
genomen on ryerkzaamheden te verrichten op het kantoor te Baflo. Per
17-3-'52 werd ik als adj. technisch opzichter benoemd in de vacaturerontstaan door het vertrek van opzichter W. de Jong, die in het najaar van
1951 werd gedetacheerd naar Zeeland (afsluiting van de Braakman). fot
januari 1955 was ik werkzaam bij de Studiedienst b voor het onderzoek op
met

1

de Groninger wadden (peilingren en metingen) en het onderhoud van de eilanden Rottuneroog en Rottumerplaat (aanleg en onderhoud stuifdijken).
Per 'l-10-r53 bevorderd tot technisch opzichter. In 1954 werd deze rangsbenaming gewijzigil in technisch ambtenaar.
Vanaf 1 januari 1955 roerd ik ingezet bij de landaanwinning langs de Groninger kust voor het gedeelte Lauwer-, Eruna- en Oostpolder.
Per 1 juli 1958 bevorderd tot technisch ambtenaar I en per 1 januari 1965
tot technisch hoofdambtenaar (was intussen reeds werkzaam als hoofd technische dienst).
Na de reorganisatie per 1 april 1975 bevorderd tot technisch hoofdambtenaar I en benoemd tot dienstkringhoofd van de dienstkring Baflo (zie foto 1 ). Ilierin werd ik bijgestaan door het plv. dienstkringhoofd' de
techn. hoofdambtenaar L. van Sluis te Ferwerd, die reeds vanaf 1949 in
Friesland bij cle landaanwinningswerkzaarnheden werkzaam was ( zie foEo 2l .
Per 1 juli 1985 ben ik, in goed overleg met de directie Groningen, ontheven van deze functie, teneinde plaats te maken voor een jonge energieke
kracht, ing. W.A. Vrieling te Roden (zie foto 3), na cleze bijna een jaar
te hebben ingewerkt in zijn nieuwe functie. Deze gang van zaken werd nodig
geacht omdat het niet denkbeeldig was dat zowel het dienstkringhoofd aLs
het 2 jaar.-oudere plv. dienstkringhoofd, de dienst gelijktijdig zouden
verlaten, terwijl de "voordeursfunctie" gehandhaafd moest worden (zie fo'
to 4). Volgens de thans geldende normen kan ik per 1 augustus 198? gebruik
maken van de V.U.T. (Ieeftijd 51 jaar of 40 dienstjaren).
Door bovenvermelde gang van zaken kon ik in de gelegenheid worden gesteld
on dit rapport te schrijven.

Baflo, voorjaar 1987,
Ing. R. Klinkhaner
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Foto 1. Vanaf deze plaats heb ik van 1975 tot 1986 cle "Dienstkring Baflo' ge-

leid.

Foto 2. Het plv. dienstkringhoofd, de techn. hoofdambtenaar L. van Sluis.
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Foto 3. Het huidige dienstkringhoofd, ing. W.A. Vrieling.

Foto 4. Deze foto slmboliseert de "voordeursfunctie' van de dienstkring.
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2. Geschiedenis.
Zoals in de "Gegevens omtrent de landaanwinning langs de Friese en Groninger Waddenkust" (ook wel de excursiegids genoemd) en in het Beleidsvoorstel betreffende de tandaanwinningswerken in Groningen en Friesland van
april 1981 (het zgn. rapport Luttje) staat vermeld' heeft het proces van
Iandaanwinning reeds eeulten gespeeld.
Sedert het jaar 1200 is in Nederland totaal rond de 330.000 hectare land
op de zee ge\ilonnen.
In Noord-Nederland vond en vindt de landwinst na 1500 voornamelijk plaats
langs de vastelandskust van de Waddenzee.
De laatste paar eeuwen werd hier het opslibbingsproces bevorderd, door de
waterafvoer van de buitendijkse gronden te bevorderen. Hiertoe werd een
regelmatig systeem van greppels en afwateringssloten aangebracht. Dit systeem wordt de Boeren Methode genoemd

resultaten hiermee werden na 1925 steeds slechter.
Als oorzaken kunnen worden genoemd:
1. de juridische onzekerheden over de eigendomsrechten en de geleidelijk
veranderende sociaal-economische onstandigheden -in het bijzonder de
crisis na 1930- waardoor het onderhoud van het afwateringssysteen te
De

overlieti
2. de relatieve stijging van de zeespiegel (ca. 20 sn in de laatste eeuw);
3. het frequenter voorkqnen van stormen;
4. de toenemende mechanisatie in de agrarische sector, waardoor minder arbeiders nodig waren bij de boeren en dus ook minder beschikbaar waren
wensen

voor het buitendijks greppelen.
een grote werkloosheid. De Staat zocht
daarom naar langlopende en arbeidsintensieve werkverschaffingsobjecten.
Een dergelijk object vormde de landaanwinning. In Zeeland werd hiermee in
'1932 begonnen. Van de beginperiode daar is weinig bekend. Veel later heeft
de technisch ambtenaar P;W. Kalkr*ijk vanuit de hoofddirectie in Den Haag
de landaanwinning in Zeeland geleid. Rond 1940 werkte hij in Friesland en

In de jaren na 1930 heerste er

woonde

te

Kollumerpomp.

Voor de Nelerlandse Vereniging voor Landaanwinning heeft hij o.m. geschreven nDe Landaanwinning in het Zuider SIoe". Dit is gepubliceerd in Weg- en
Waterbouw

no. 9-10,

1954.

In het Polytechnisch tijdschrift uitgave B, nr. 13-14 en 15-16 van 1957
schreef hij "Landaanwinning ten noorden van de hals van Goeree-Overflakkee
Het werk is goed vergelijkbaar met de werken langs de noordkusten van Nederland.

no. 3, van septenber 1957 is een artikel
van hem verschenen onder de titel "Landaanwinning in de Delta".

In het tijdschrift

Land en Water
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Alvorens de Staat echter net dit werk in het noorden kon beginnen, moest
met de oevereigenaren een regeling worden getroffen ontrent de eigendqnsverhoudingen van de buitendijkse gronden, waarop zowel de Staat als de oevereigenaars op grond van het v66r 1795 in Groningen geldendeOrmnelander
Landrecht aanspraak maakten.
Deze regeling werd neergelegd in de zgn. "delimitatiecontracten', welke
tot op heden nogf van kracht zijn en blijven (zie hierover meer in paragraaf 3.1 van het eerdergenoemd Beleidsvoorstel, en voor de kwestie in
Friesland verderop in dit verhaal).
Met een drietal oevereigenaren (in de West- en Julianapolder) kon geen
overeenstenuning worden bereikt. pas veel 1ater (in 1953), eerst na extra
toezeggingen (onderhouden van de scheidingssloot aan de voet van cle dijk
-de zgn. petsloot-) en het jaarlijks begreppelen van de bestaande kwelder,
kon hier worden gestart.
Op 9 september 1935 verd van Staatswege op grote schaal met de landaanwinning begonnen.
In 1917 en 1918 zijn door ir. A.G. Verhoeven, de latere directeur van het
Technisch Bureau der Domeinen in Den llaag, studiereizen naar SleeswijkHolstein gemaakt, waar de landaanwinning toen al een Staatsaangelegenheid
was. van deze studiereizen heb ik geen versragen aangetroffen.
In maart 1928 werd door de Dienst der Domeinen aan de minister van Financiiln het voorstel gedaan om van Staatswege de landaanwinning te bevorderen. In juli 1928 werd met de proefnemingen aan de tauwerszee begonnen
door het aanstellen van arbeiders op mondelinge overeenkqnst, ond.er de dagelijkse leiding van werkbazen. De werkbazen yraren rechtstreeks verantwoording schuldig aan de landmeter der Domeinen A.J. Schooleman te Leeuwarden, die met recht de pionier van de Rijkslandaanwinning mag worden genoemd.

Het is opnerkelijk dat de hoofdingenieur van de provinciale Waterstaat in
Groningen, de heer J. Kooper, een rapport heeft opgesteld met een plan
over het sneller aanwinnen van land op de Groninger- en Uithuizer wadden.
(De landaanwinningswerken in de Dollard zijn trouwens geheel door de provinciale Waterstaat begeleid). Naar aanleiding van dit rapport is een onderzoek ingesteld door de.reeds eerder genoemde ir. A.G. Verhoeven. Het
boekwerk "onderzoek inzake de meest economische en doeltreffende wijze van
bevordering v€rn de landaanwinning op de Groninger- en Uithuizer wadden met
5 bijlagen'- is gedateerd op 23 januari 1935 en is onder nr. 35.17 aanwezig
in de bibliotheek van de Dienstkring Baflo
uit een kaartbijlage van het rapport van ir. A.c. verhoeven (35.17) brijkt
dat er toen, zowel aan de Zuidzijde van de lauwerszee, alsmede op enkele
plaatsen verdeeld langs de gehele waddenkust, reeds vanwege de Domeinen
begreppelde kustgedeelten aanwezig vraren.
rn 1938 heeft ir. A.G. Verhoeven in het tijdschrift xDe rngenieurr van
1938 no. 28 ook een verhaal gepubliceerd met als titel "Wijze van bevordering van de landaanwinning" (ook in genoemde bibliotheek aanwezig onder
Sep. x13). In dit verhaal staat o.m. vermeld:
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heeft het Domeinbestuur sinds 1935 de landaanwinning volgens de hiervoor uiteengezette systematische werkwijze op zeer
uitgebreide schaal ter hand genomen. Deze werken worden in werkverschaffing uitgevoerd (de heer A. Kwast was toendertijd Rijksinspecteur voor de
werkverschaffing); de financiering geschiedt door het Werkfonds en het
Werkloosheidssubsidiefonds. Voor de eerste drie jaren is een totaalbedrag
van f 1.100.000,-- beschikbaar gesteld.
Op 1 juli 1938 was 1365 ha bezinkveld in bewerking. Voor de uitvoering van
de landaanwinningswerken in de tauwerszee, die in vrije uitvoering plaatshebben, is voor de jaren 1936 t/m 1940 gerekend op een uitgaaf van
f 315.000,--. Hiervoor was op 1 juli 1938 in bedrijf 267 ha bezinkveld.
Zowel op de Groninger wadden als in de Lauwerszee zijn de tot dusver ver"Op de Groninger wadden

kregen uitkomsten bevredigend. Zo bedroeg de gemiddelde niveauverhoging
(uitgedroogd slik) voor de Groninger wadden ter plaatse van de gemaakte
werken 0r9 crn per maand".
Uit de in die tijd verzanelde krantenknipsels zijn vele interessante dingen te lezen. Deze krantenknipsels zijn verzamel-d en onder de nurmers
37.31 en 39.45 in de Dienstkring Bibliotheek aanw,ezig.
In juni 1935 werd nogmaals een studiereis gemaakt naar de landaanwinningswerken aan de westkust van Sleeswijk-ttolstein. Dit gebeurde in op,ilracht
van de minister van Financi6n door de heer H.F. de Boer, hoofd van de afdeling Domeinen van zijn departement, de hoofdingenieur der Domeinen, ir.
A.G. Verhoeven en de eerst aanwezend ingenieur der Dqneinen, W.A.M. van
Konijnenburg. Itet verslag hiervan is als Sep. 35.27 eveneens aanwezig in
eerdergenoemde bibliotheek. Deze heer van Konijnenburg werd per 1 juni
1935 benoemd tot hoofd van de in oprichting zijnde technische dienst landaanwinningswerken in Groningen, welke onderdeel uitmaakte van de toenmalige afdeling Domeinen van het ministerie van FinanciEn. Hij hield destijds
kantoor qran huis te Ulnun aan de Stationsweg 1 (zie foto 5).
Als administrateur was toen reeds in dienst de heer I. van der Kam' die
ook in Ulrun woonde. Door zijn toedoen trad mej. G. Tillema in dienst als
tlpiste. Zij werkte zorrcl te Ulrun als in I€ens, daarna tijdelijk aan de
Jozef Israelsstraat te Groningen, maar ook nog in Baflo.
Ze trad later in het huwelijk met de heer J. Stob, die per 1 november 1938

in dienst was gekonen als werkbaas,/tinmerman o
Het was in die tijd niet toegestaan dat gehuwde vroulten bij het Rijk werkten, zodatrzij dus noodgedwongen haar ontslag moest nemen. Het toeval wil
dat hun dochter Janneke van '10 december 1964 tot 1 september 1969 als typister/telefoniste ook bij onze dienst heeft gewerkt.
Op het kantoor te Baflo werkten in 1939 ook de heren Kok, S. Drukker en
L. Broeils. Beide laatstgenoemde zijn in de oorlogtsjaren omgekomen. Ter
hunner nagedachtenis bevindt zich in de entree van het dienstkringkantoor
,

nog steeds een herinneringstegel.
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Friesland was toen nog apart. AIs hoofd was hiertoe, eveneens per 1 juni
1935, aangertezen de heer A.J. Schooleman. Deze combineerde de beide functies vanaf 21 november 1941, na het vertrek van ir. van Konijnenburg.
Het kantoor van de landaanwinning te Groningen is nog tijdelijk gehuisvest
geweest te Leens, aan de Rietemastraat 5 (zie foto 6). In 1938 echter verhuisde de technische dienst landaanwinning en het laboratoriun voor grondonderzoek naar Baflo. Hiertoe rrras veel voorbereidend werk gedaan door de
heer D. de Zee, toen nog gemeentesecretaris onder burgemeester Jhr. w.F.
van Sprengler en later zelf burgemeester van deze gemeente. Hiertoe kon
van de gemeente worden gehuurd het perceel lleerestraat 1 (Bellerrue), hetwelk per 2 januari 1939 officieel in gebruik werd genomen (foto 7).
In 1951 werd het via een ingrijpende verbouwing aan de zuidzijde (loonadministratie) uitgebreicl tot het huidige dienstkringkantoor, dat nog steeds
in huur is van cle gemeente ( foto 8 ) .
Als magazijnrui:nte kon worden gehuurd een lnnd aan de lloofdstraat te Baflo
van de heer Venhuizen, thans perceel Heerestraal 12 (zie foto 9).
Tegenover het kantoor, aan de Willem de Zwijgerstraatr stond destijds een
boerderij van een familie Danhof. Nadat dit pand grotendeels was afgebrand
en het perceel grond kon worden aangekocht, ontstond er de mogelijkheid
voor de Rijksgebouwendienst qn hier een groot rechthoekig gebouw te doen
plaatsen (zie foto 10) met in de nabijheid een dr:bbel-e woning (zie foto
11). oeze woningen zijn eerst bewoond geweest door de tirmterlieden J. Stob
en F. Brandes. tater kwamen hierin de beide vrachtwagenchauffeurs A. Bolhuis en H. Brouwers en msnenteel de chauffeur J.II. Bos en magazijnmeester
C. Hubers (onder het hoofdstuk 14 'Personeel" vindt u hierover meer).
Op cle begane grond van dit nieuwe gebouw was de rnogelijkheid voor stalling
van de dienstauto's (foto 12) en als tinunerroerkplaats (foto 13)r waar soms
ook de schilder te vinden is (foto 14). De tussenwand is pas veel later
aangebracht.
Hierboven was voldoende ruimte voor de magazijnvoorraden en een kantoortje
voor de magazijnmeester.
Voor het bewaren van de enolrne hoeveelheden lieslaarzen (soms rrcI meer dan
1000 paar) was deze ruimte echter veel te warm. Eiertoe wercl destijds
(v66r en tijdens de 2e wereldoorlog) de kelderruimte van €6n der medewerkers (de heer R. Koning te Baflo) gehuurd. on broei in de laarzen te voorkomen rnoesten ze zeLfs hier nog regelmatig worden ongestapeld.
./
De ingeleverde gebruikte laarzen moesten voor hergebruik eerst worden gedesinfecteerd. Dit gebeurde door ze in grote spoelbakken te leggen, daarna
met schoon water na te strroelen en op speciale rekken te laten drogen.
Vanaf rond 1950 werd een gedeelte van een boerenschuur aan de Havenweg'gehuurd van de heer D. Siertsema. De achterkant hiervan (foto 15) grenst
n.I. aan het terrein bij het huidige magazijn en is dus erg gunstig gelegen. Deze ruimte bood de mogelijkheid voor het stallen van de vrachtauto,
terw"ijl de oude koestal geschikt kon worden gemaakt voor het bewaren van

de lieslaarzen.

-8-

Foto 5. Woonhuis, tevens kantoor van Ir. w.A.M. van Konijnenburg aan de Stationsweg 1 te Ulrr:m.

Foto 6. Kantoor van de landaanwinning aan de Rieternastraat 5 te Leens.
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Foto 7. Het nieuwe kantoor (Bellevue), Heerestraat 1 te Baflo (toestand
1939).

Foto 8. Hetzelfde pand na de verbouwing in 1951.
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Foto 9. De schuur van dit pand was v66r 1940 in gebruik als magazijnruimte.

Foto 10. Het huidig magazijn, tevens autostalling en tirunerwerkplaats.

-
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Foto 11. De dubbele dienstwoning aan de Willen de Zwijgerstraat 28 en 30.

Foto 12. Het gedeelte autostalling.

-12Een gedeelte van dit pand (thans bewoond door de heer J. Slager) is nog

steeds als zodanig in gebruik.
De heer van Eerde had destijds de teiding in Baflo. Er zouden de eerste
drie jaar gemiddeld 1200-1500 arbeiders tewerk worden gesteld en er \.tas
gemidileld f 2000.000r- per jaar voor de werken uitgetrokken, waarvan de
helft arbeidsloon.
Deze grote hoeveelheden mensen waren voor een deel nodig voor het aanleggen en onderhouden van de rijzendanrunen en het daarmee samenhangend gebruik
van materiaal (laden, Iossen en transporteren van palen en rijshout).
Met de aanleg van I bezinkveld (1200 m' dam) was ca 55 manweek gemoeid.
Voor het overige deel waren ze nodig voor het verrichten van graafwerk in
de bezinkvelden. Alles werd in het begin 2x per jaar gegraven, hetgeen ook
neerkwam op ca 55 manweek per jaar per bezinkveld.
Voor het begeleiden van de grote aantallen arbeiders, alsmede voor de administratie van de prestaties van de afzonderlijke ploegen waren soms wel
25 kantonniers nodig, die dan ieder ca 60 arbeiders aan het werk hadden.
Via de "putters" kregen de arbeiders opclracht waar, hoe breed en hoe diep
('1, 2 of 3 steeks) gegraven moest worden.

In 1936 was aan de Dienst landaanwinningswerken in Groningen een Studiedienst toegevoegd. Deze bleef voorlopig nog in Leens gehuisvest, werkte in
beide provincies en had tot doel het uitzoeken van de herkomst van het
waddenslib en de beste wijze waarop het aanslibbingsproces kon worden bevorderd. De leiding hiervoor berustte bij de latere bioloog dr. L.F. Kanps
(toen nog werkbaas voor het nemen van grondmonsters) met o.a. de heer
J. Bakker uit Ulrun als medewerker.
In 1939 ging een groot deel van de dienst over naar Groningen, Josef Israelsstraat 38. In Baflo bleef het werkvolk, de loonadministratie en het Iaboratorium voor onderzoek. Toen kwam ook in dienst de heer C.T. Bergrnan'
een na€rm die u verder in mijn verhaal nog diverse keren zult tegenkomen'
daar hij ruim 20 jaar mijn directe chef is geweest en staarvan ik veel heb
geleerd. Ontrent diezelfde tijct kwam in Friesland de heer K. Nicolai te
Ferwerd.
In 1945 rrcrd het geheel weer s€Imengevoegd in de "villa" te Baflo. Eind
1941 groeide de dienst landaanwinningswerken aanzienlijk. Dit kwam door
het feit dat "contractbrekersl (mensen die in de oorlog niet in Duitsland
wilden werken) werden aangesteld. Zij kwamen uit alle delen van het land
en werden gehuisvest in barakken in de polders, zoals de Westpolder' JuIianapolder, Linthorst Homantrielder en Lauwerpolder (Hierover later meer).
Door de oorlog raakten de landaanwinningswerken steeds meer in verval (Palen werden gestolen en bij gebrek aan andere brandstof voor verwarming van

de huizen gebruikt).
Ornstreeks 1945 stond de landaanwinning er weer precies zo voor. als bij het
begin in de jaren 1935-1935.
opnieuw worden opgezet. HierDe landaanwinning moest in zijn totaliteit
(Dienst
Uitvoering Werken) en tariefwerkers in
voor werden Duw-arbeiders

-
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dienst genomen. De eersten werden eigenlijk tewerk gesteld door de Rijksdienst voor Werkverschaffing en Steunverlening en werden per autobus aan-

gevoerd van alle windstreken (b.v. Nieuweschans, Winschoten, Finsterwolde,
de stad Groningen en de Friese Woudstreek).
Per 'l december 1945 ging de landaanwinning van de afdeling Domeinen van
het ministerie van Financi6n over naar de Rijkswaterstaat van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw. Het Technisch Bureau der Domeinen
werd op die datum gesteld onder het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat van het laatstgenoemde ministerie.
In 1946 kwamen de diensten landaanwinningswerken in Groningen en Friesland
weer onder aparte leiding. Ir. w. Kooper werd per 1 oktober 1945 benoemd
als hoofd van de Dienst Landaanwinningswerken in Groningen te Baflo. Deze
r^ras een broer van de reeds eerder genoemde ir. J. Kooper van de EtovinciaIe Waterstaat te Groningen. Zowel hij als het hoofd van de Dienst Landaanwinningswerken te Friesland, de heer J. van der Ham, kantoor Noordersingel
te Leeuwarden, vielen in het begin rechtstreeks onder directie Landaanwinning te rs-Gravenhage, met als hoofdingenieur-directeur ir. H.A.M.C. Dibbits (Later werd deze hoofd van de Dienst Deltawerken Zuid).
rn 1947 r,verd door ir. A.G. Verhoeven (directeur voor het Technisch Bureau
der Domeinen) nog een nota geschreven, t.ht.: Nota, houdende beschouwingen
omtrent de bij landaanwinning gevolgde werkwijze en daarmee bereikte resultaten". Deze nota is onder nr. 47.12 aanwezig in de Dienstkring-bibliotheek.
Uit deze nota bl-ijkt o.a. dat de landaanwinningsriverken in Friesland en in
de tauwerszee beter gingen dan ctie in Groningen, hetgeen tot uitdrukking
]<wam in de kosten. Er staat n.I. op bladzijcle 35 en 37 dat "de kosten der
landaanwinningswerken met bezinkvelden op de Friese wadden en in de Lauwerszee voor de oorlog konden worden gesteld op f 1.000'-- per ha; thans
(dus in "19471 op f 2.2OOr-- per ha en op de Groninger wadden rond
f 1.000r-- per ha hoger".
Ofschoon niet als zodanig in de nota vermeld, is dit verschil als volgt te

verklaren:

@oningen had men minder bescherming door de waddeneilanden, terwijl
een grote, diepe geul (de Lauwers) ver tot de kust toe doorliep (hierdoor minder rust in het water);
2. De slibaanvoer is er altijd geringer geweest dan in Friesland (deze
neemt n._I . af van west naar oost).
Van de hand van ir. Dibbits is o.m. een artikel verschenen in "De Ingenieur" no. 29 van 1954, getit'eld "Landaanwinning in het Waddengebied".
Ir W. Kooper schreef in "De Ingenieuro 4r. 35 van 1956 ook een artikel
over dit onderwerp, getiteld nlandaanwinning langs de Groninger Wadden-

1. In

kust".

het artikel van ir. Dibbits strekten de nijkslandaanwinningswerken
reeds voor de Friese kust uit over 20 lsn, in de Lauwerszee over
toen
zich
10 kn en voor de Groninger kust over 40 lsn.
Het aantal arbeiders varieerde, afhankelijk van het seizoen, van 500 tot

Volgens
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(alleen voor het graafwerk waren toen reeds 600 man nodig).
Wellicht mede door het overlijden van ir. J. van der Ham op 8 december
1954, werden per 26 september 1955 de Diensten van de Landaanwinningswerken in Friesland en Groningen s€rmengevoegd met a1s kantoor Baflo. In 1959
verdween het woord Dienst en werd de naam dus Landaanwinningswerken in de
provincies Friesland en Groningen.
1500 man

In

1962 volgde de overgang naar de directie Groningen als de Afdeling
Landaanwinningswerken in de provincies Friesland en Groningen met nogr rrrel
een eigen ingenieur aan het hoofd. Later werd het hoofd van de intussen
afgesplitste Studiedienst Delfzijl (daarna Meet- en Adviesdienst Delfzijl)
tevens hoofd van de Afdeling la.ndaanwinningswerken. Hij mocht zich echter
slechts 66n dag per week vrijmaken voor deze werkzaamheden (zie voor meer

hierover hoofdstuk 5a, Leiding).
De dagelijkse leiding berustte toen bij het p1v. hoofd de technisch hoofdambtenaar I C.T. Bergman, die voordien als chef Uitvoering Groningen en
Friesland werkzaam was. De heer K. Nicolai te Ferwerd werd toen voor deze
taak aange\rezen.
Per 1 april 1975 (bij de reorganisatie van de directie Groningen) verd de
naam gewijzigd in Dienstkring Baflo.
lgr gyg:!rls-11-!3re!\gl:
Zoals reeds eerder vermeld, werden voor de huisvesting v€rn de "contractbrekers" in verschillende polders barakken geplaatst. Deze kregen in de
volksmond aI snel de naam "Kamp". Ze waren enigszins vergelijkbaar met
kazernes, compleet met een beheerder, kok, schoonmaaksters enz.
Het kamp Julianapolder (zie foto 16) heeft nog lang als kantoor en maga-

zijn dienst

gredaan.

tot 1 oktober 1954 bewoond door 66n van de
kantonniers met zijn gezin, t.!il. de heer G. Stob. Deze was tevens belast
met het bewaken van het naastgelegen opslagterrein. Daar dit ook in het
weekeinde van hem werd verlangd, ontving hij hiervoor een aparte vergoeOok werd een gedeelte ervan

ding.

In

is het

gedeeltelijk overgeplaatst naar

tot
kozijnhoogte genetselde fundering. Het doet daar nog steeds dienst als magazijn, werkplaatsen en kantine (zie fotors 17 en 18). De rest is in 1983
in het kader van de dijksverzwaring tot Deltahoogrte afgebroken.
Het kamp in de Linthorst Honanpolder is thans, uiteraard voor andere doeleinden, n.I. a1s een soort conferentieoord, nog in gebruik onder de oude
naam "De Slikken" te Westernieland (gemeente Eenrrmr) (zie fotors 19 en
1965

gebouw

Zoutkamp op een

20) .

Itet kanp Lauwerpolder is nog het langst als werkkamp in gebruik gebleven.
Ook in de begin vijftiger jaren werden hierin nog "ongehuude werklozen"
ondergebracht, die op de landaanwinning werkten en van maandag tot zaterdag daar werden gehuisvest. In het begin van de tachtiger jaren heeft het
nog dienst gedaan als zomerverblijf, met als eigenaar de heer D. Elema te
Usquert. Het is in 1985 afgebroken.

-

15 -

Foto 13. De tirunerwerkplaats.

Foto 14. Ook de schilder voelt zich hier goed thuis.

-

Foto 15. Achterzijile schuur "Slagero.

Foto 16. Het oude "Kamp Julianapolder"

't6 -
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Foto 17. Het verplaatste gebouw Kamp Julianapolder, thans magazijn en rf,erkplaats op het opslagterrein te Zoutkamp.

Foto 18. De aangebouwde trweaseherkplaats', later "metaalwerkplaats" te
Zoutkamp.

-

18

-

Foto 19. Het nog steeds bestaande kamp "De Slikkeni te Westernieland.

Foto 20. Een ander gedeelte van hetzelfde gebouwenconplex.
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geusr!3!1e99!!r3e!sl_I*s:Irl9:
De eerder genoemde

delinitatiecontracten zijn ook afgesloten voor een gedeelte van de Friese noordkust (b.v. met de N.V. Het Noorderleegs Buitenveld).
Met het waterschap "De Bildtpollen" werd op 23 oktober 1951 een enigszins
gewijzigd contract gesloten. Het verschil berustte hierin, dat oevereigenaren niet automatisch eigenaar werden van de "300 m strook" ten noorden
van de ltroene kwelder.

llet diverse waterschappen in Friesland is in plaats van

een delimitatiecontract een nActe van grensregeling" gesloten (o.m. waterschap Ternaarderpolder' de oostpolderzeedijken te Holwerd, de Contributie zeedijken van
Westdongeradeel). Hierin staat vermeld dat de grens tussen de eigendortrnen
van de Staat en het waterschap geacht moet worden samen te vaLlen met de

lijn welke op een afstand van 15 meter evenwijdig met de buitenteen van de
zeedijk is gelegen. Deze waterschappen deden dus zonder meer afstand van

hun recht op aanwas.
Met het waterschap "Blija Buitendijks" werd zelfs op 7 februari 1944 een
acte opgesteld met de Domeinen, waarbij de Staat tot 31 december 2000 in
erfpacht uitgeeft een gedeelte van het Friese wad ten noordwesten van de
Blijaer Buiten-polder, zijnile een beweidbare kwelder ter grootte van ongeveer 17 ha. De uitgifte in erfpacht geschiedde tegen een jaarlijkse canon
van f 4'-- per ha, welke jaarlijks v66r 1 mei moest worden voldaan. Meerdere gegevens over deze zaken zijn goed bewaard in de "kluistr van het

dienstkringkantoor te Baflo.
Ten oosten van Ternaard zijn nooit Rijkslandaanwinningswerken greweest. Vilel
is dit vanaf 1952 door particulieren gedaan, n.r. door het waterschap
Eastergoars Sediken. zo werkten daar rond 1960 zelfs ca 240 man. Hiervoor
werd door het Rijk wel subsidie verleend. Het hiertoe benodigde 'tienjarenplan", alsrnede de jaarlijkse werkplannen werden ter goedkeuring naar
Baflo op,gestuurd. A1daar werd ook de controle op de financien (declaraties) uitgeoefend.
Hiertoe was dan ook regelrnatig overleg met de heer de Weert te Wierum van

het eerdergenoemde waterschap.
In plaats van riJzendanunen werd hier vanvJege de geringere kosten soms ook
met "rijshageni (vertikaal in de grond geplaatste rijsbossen) gewerkt. Deze werkzaamheden zijn vanwege de geringe resultaten in vergelijking met de
vrij hoge kosten en het ontbreken van voldoende D.A.W.-werkers in 1970 gestaakt. Er werkten toen nog slechts 5 man, welke in dienst van het waterschap konden blijven. Er zijn thans nog enige restanten van darmnen in het
terrein terug te vinden, waarin overigens intussen een sterke erosie is
op,getreden.Dit bevestigt dus het gezegde: "stilstand is achteruitgang".
Noot: Intussen zijn zowel in Groningen als in Friesland de meeste kustwaterschappen op,geheven. In Groningen is momenteel het Waterschap nqsnelanderzeedijken', welke een groot deel van de noordelijke dijken beheert en

-20per 'l mei 1987 alle dijken van Lauwersoog tot Nieuhre Statenzijl in onderhoud heeft gekregen.
In Friesland is tevens 66n groot waterschap voor de zeedijken opgericht,
t.w. Waterschap FryslAn, gevestigd te Harlingen.

-21

3. Publiciteit.
dit hoofdstuk doe ik slechts een kleine greep uit alle publiciteit
die er in de loop der jaren is geweest.
Volgens de Maasbode van 18 november 1938 hield toen ir. van Konijnenburg
Onder

reeds "een lezing met lantaarnplaatjes" over de landaanwinning voor de
Vereniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens.
De lanclaanwinning kreeg in de begin vijftiger jaren steeds meer belangstelling en er werd ook reeds iets aan propaganda gedaan. Dit blijkt wel
uit het feit dat er een ruime stand was ingericht op de Tentoonstelling
Wad en tand, die van 23 juni tot en met 2 juli 1955 te Baflo werd gehouden. Hierbij werd ook ik ingeschakeld om voortichting aan het publiek te
geven

In hi:t "Officieel ltograruna" stond ook een bladzijde over de landaanwinning' geschreven door ir. W. Kooper. Tijdens deze tentoonstelLing werden
ook vertoningen van de film "Van Waddenzanit tot Vruchtbaar land" gegeven.
Deze film is in opclracht van de Rijkswaterstaat rond 1954 in Friesland oggenomen en geeft een goed beeld hoe er toen "in handwerk" op het wad gegraven werd. Een copy van deze 18 nun film bevindt zich nog steeds in de
kluis te Baflo.
Ook is er intussen een videoband. van gemaakt door de heer H. Spittje (DX)
te Groningen, zodat ook deze gegevens goed voor het nageslacht bewaard
zijn.
Eveneens heeft de gemeente Fer$rerderadeel een videoband van deze film in
haar bezit.
Enkele jaren later werd in Kollum, n.I. van 25 juni tot en met 5 juli 1958
de tentoonstelling "Komende Kansen" gehouden. tte opzet van deze tentoonstelling was om de landaanwinning in het algemeen en de inpoldering van de
Lauwerszee en van het aangeslibde gebiecl tussen Zwarte llaan en Holwerd in
het bijzonder te belichten. Ook hier heb ik, uiteraard met vele anderen,
weer diverse middagen voorlichting en uitleg gegeven.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd door het Nieuwsblad van
N.O.-Frie1and "Kollumer Courantrr van 23 juni 1958, een aparte bijlage aan
de landaanw"inning in Friesland geschonken.

In

1955 we1d, vermoedelijk te Leeuwarden, een Waddens]rmposiun gehouden.
Hierin memoreerde ir. C. van der Burgt dat herstel van de oude schoorwal,
door de eilanden te verbinden, voor de bescherming van de kust tegen de
Noordzee van veel belang zou zijn.

in '1965 verscheen een speciale brochure rWat met het Wad'r (een publicatie van het Ontwikketingschap "De Kleibouwstreek" en 'de Stichting landaanwinningsbelangen Noord-Friesland" van 9 juni 1965). nierin werd ook
veel aandacht besteed aan het 2-damnenplan naar Ameland (66n bij Zwarte
Ook

-22bij Ternaard). Als voordelen

werden genoemd dat de landaanwinningswerken konden worden ingepolderd en er een groot recreatiegebied zou
ontstaan. Bovendien behoefde dan de 44 }rn lange Friese zeedijk niet verhoogd te worden.
In september 1966 stelden de Gedeputeerde Staten van Friesland voor qn 66n
lage dan op het wantij van Ameland te maken. Hierop zou dan een 5 m brede
!{eg voor het langzame verkeer en een 7 m brede autovrcg kunnen komen. Deze
zou dan moeten komen te liggen van iets ten oosten van Ternaard naar iets
ten oosten van Buren op Ameland. De kosten, die definitief werden begroot
op 30 miljoen gulden, zouden terug te zijn verdienen door het heffen van
Haan en 66n

tol.
Op 18 april 1968 werd te Leeuwarden een congres gehouden rWad-wat?".
Volgens prof. Maas zou het inpolderen van het wad niet v66r het jaar 2000
gebeuren.
Rijkswaterstaat stond volgens ir. van der Werf (HID Friesland) nog niet te
trappelen om nu reeds tot inpoldering over te gaan.

In het kader van het slmlnsium te teeuwarden op 26 september 1985 "De Waddenzee beheerst beheerd" is thans in de permanente expositieruimte nD<poZee" te tauwersoog (zie foto 21) weer eens aandacht aan de landaanwinning
geschonken. Behalve een sr:nuniere binnenstand is er in de open lucht op
schaal 'l : 20 een gedeelte bezinkveld met kwelder en dijk weergegeven
(zie fotots 22 en 23). Oe aanleg hiervan is in goed overlegmet de heer
Spittje van Rijkswaterstaat dir. Groningen, de heer Nauta van de afd. Lauwerszeewerken van de dir. Friesland en personeel van de dienstkring Baflo,
met financiEle steun van het Grondwerk-, Landaanwinnings- en aannemersbedrijf P.H. van der Stoel te Us$ert gerealiseerd (zie foto 24).
Het infobulletin nr. 3 van Rijkswaterstaat clir. Groningen van mei 1986
geeft enige toelichting over de landaanwinningswerken.
De binnenstand zou met behulp van de Rijkswaterstaat wel iets kunnen
worden gemoderniseerd door het aanbrengen van recentere kaarten, fotors en
maquettes. Voor de expositie in het algemeen bestaat een goede
belangstelling. Hij trekt jaarlijks veeL bezoekers (in 1986 ca. 12.000).
De expositie is geopend van 1 april tot 30 september van 10.00 - 17.00
uur. Op zon- en feestdagen van 14.00 - 17.00 uur. Voor groepen op aanvraag
het gehele jaar geopend.
Tijdens di! symposium heeft de toenmalige minister Winsemius van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, naar aanleiding
van het R.I.N.-rapport nCumulatie van ecologische effecten in de
Waddenzee" (Dijkema et al 1985) gesteld, dat de uitbreiding tot
kwelderareaal meer voor de hand ligt dan inkrimping: "we moeten de natuur
maar eens een decennia haar gang laten gaan en eventueel een handje
helpen". Deze uitspraak is voor de hoofddirectie van de Waterstaat
aanleiding geweest om de directies Noord-Holland, F"riesland en Groningen
van de Rijkswaterstaat te verzoeken de wenselijkheden en mogelijkheden van
kunstmatige kweldervorming na te gaan. Hiertoe is een tijdelijke
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Foto

21

. Erlnsitieruimte

D<pozee.

Foto 22. Schaalmaquette gedeelte bezinkveld (gezien vanaf de dijk).
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Foto 23. Als foto 22, nu vanaf de andere kant gezien.

Foto 24. Initiatiefnemers rrbuitenstandn landaanwinningswerken.

-25"Werkgroep Omvang Kwelderareaal' samengesteld, met vertegenwoordigers
van de reeds genoemde drie directies en de heer K.S. Dijkema van het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Texe] (n.f.U.).In een door hen uitgebrachte notitie wordt kort beschreven in hoeverre er een tekort aan
kwelders is, wat er gedaan kan worden t.b.v. handhaving van de bestaande
kwelders en in hoeverrernaar de rnening van de werkgroep, uitbreiding van
het krdelderareaal wenselijk en mogelijk is.
In juni 1986 is verder nog Nota AIIA-86.05 (RlN-rapport 86/3) verschenen,

als titeli 'De ontwikkeling van de hoogte en de omv:rng van de kwelders in de landaanwinningswerken in Friesland en Groningeno. De auteurs
zijn: P. Bouwsema, J.H. Bossinade, K.S. Dijkema (red.), J-w-Th.M. van

met

Meegen,

R. Reenders en W.A. Vrieling.

Behalve de reeds eerder genoemde verzamelde en in mappen bevestigde
krantenknipsels, beschikt de dienst over veel meer losse krantenknipsels
betreffende het werk over vele jaren. Verder zijn een groot aantal fotors van diverse werkzaamheden in de fotoboeken bij de dienstkring Baflo
aanwezig.
Daar bevindt zich ook een copy van het fotoalbun dat de heer W. Kooper
bij zijn afscheid in 1958 heeft meegekregen.
In de latere jaren zijn ook veel dia's gemaakt door de heer P. Bou\,vsena,
welke via een bij de dienstkring a.rnvrczige diatheek toegankelijk zijn.

Publieke belangstelling.
Door de jaren heen is er steeds vrij veel publieke belangstelling voor de
landaanwinningswerken geweest. Door meerdere scholen' vooral van het middelbaar onderrrijs uit het gehele land, zijn soms jaren aaneen excursies naar onze werken, zowel in Friesland als in Groningfen gemaakt. Vooral de laatste jaren hebben de scholen veel aandacht aan de Wadden in het algemeen besteed.
Ook is er altijd wel enige buitenlandse belangstelling geweest (Duitsland,
Engeland, Bangladesh, Korea en China).
Verder hebben we ons ook mogren verheugen in Koninklijke belangstelling: In
het begin in de Lausrersze€r op de grens van Friesland en Groningen. De daar
op het binnentalud van de dijk voor dat bezoek neergelegde, maar nogr steeds
aanwezige, dij)<trap draagt nog steeds de naam "Koninginnetrap" (zie foto
25). Ook het in de nabijheid aanwezige opslagterrein heeft tot zijn afstoting, na het aanleggen van de itstuitaijk van de Lauwerszee, die naam gedragen.
In 1954 bracht de Koningin ook een bezoek aan de landaanwinninqswerken ten
noorden van Hornhuizen, in de naar haar genoemde Julianapolder. Een gedeelte
van het personeel mocht, staande langs de provinciale weg langs Baflo' haar
op deze route toewuiven. Een ander gedeelte en vroulten van personeelsleden
werden per touringcar naar de Julianapolder gebracht om als "Ievend decor" op
de dijk bij de dijkoprit te fungeren (zie foto 25).

-26Prins Bernhard heeft ook eens een werkbezoek aan de landaanwinningswerken gebracht, n.1. in Friesland. Op een speciale "plateauwagen" (lorrie), voor
eventuele regen overdekt met zeildoek, heeft hij een rondrit over de kwelders
gemaakt. Meer hierover staat te lezen in het verhaal van Hans van Lith in
profiel nr. 108 van 12 juni '1980, "Waddenexpres naar Museumtr.
Verder is het mij bekend, dat Prinses Christina "in cognito" als leerlinge

te Groningen op excursie is geweest in de Noordpolder (noordpolclerzijl).
Ofschoon niet direct met de landaanwinning als doel, heeft ook prins Claus er
enkele keren kennis mee gemaakt, toen hij ats wadloper, begeleid door gidsen

van een school

van 66n der wadloopcentra, een oversteek naar 66n van de eilanden ondernam.
Op de terugtocht met een vaartuig van de Meet- en Adviesdienst te Delfzijl
Iiet hij zlch, volgens de kok, de snert goed smaken.
Onze huidige Koninging, toen nog Prinses Beatrix, heeft voor zover mij bekend' ninuner een bezoek aan de landaanwinning gebracht. We1 heeft Zij eens op
een zwerftocht met haar schip "De giroene draak", s€rmen met haar gezin het eiland Rottumeroog aangedaan. Het eveneens op dat moment op het eiland verblijvend 'voogdsgezin"r de familie s. Huiz5-ng van Uithuiz*t, mocht volgens otrr
dracht' €teen contact met haar opnemen en moesten zelfs binnenshuis blijven.
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Foto 25. De rKoninginnetrap", die in zrn huidige toestand deze naam nog nauwelijks waardig is.

Foto 26. Koningin Juliana bezoekt de landaanwinning in de Julianapolder.
(Naast haar, met de hoed in de hand, ir. W. Kooper)

-284. Principe van de landaanwinning.
Landaanwinning is nogelijk door het in het zeewater aanhrezige slib te doen
bezinken. Een hoofdvoorwaarde hierbij is dat er voor moet worden gezorgd
dat er rust in het water ontstaat, zodat het door het vloedwater aangevoerde slib zich kan afzetten, zowel op de akker als in de aanwezige gretrr
pels. Deze greppels dienen geregeld (vroeger in handwerk eerst 2x per
jaar, daarna jaarlijks en later rnachinaal eens per 2 jaar) te worden ge-

graven, qn zorryel de watertoe- als afvoer mogelijk te maken.
Teneinde de nodige rust te creEren werden, in navolging van de werkzaamheden bij onze oosterburen in Sleeswijk-Holstein, rijshoutdanunen aangelegd.
Deze danunen bestaan uit 2 rijen houten palen op 20 crn afstand. De palen
staan op onderlinge afstand van 60 crn en verspringen ten opzichte van elkaar 30 <rn. (ilus 313 paal per m'). Hiertussen vrordt een vulling van rijshout aangebracht.
De door deze rijzendammen ontstane bezinkvdlden hebben in principe een afmeting van 400x400 m (= 15 ha) (zie foto 27). Drc,or een stelsel van sloten
wordt elk bezinkveld door gronddanunen onderverdeeld in 16 vakjes van 1
ha. De gronddarmnen geven ook weer de nodige rust in het water, waardoor de
opslibbing wordt bevorderd. Dit systeem wordt de Sleeswijk-Uolsteinse methode genoemd. De greppels en sloten worden regelmatig gegraven, teneinde
de afwatering te verbeteren en de terreinen op te hogen.
Meestal werden, in afwijking van de Duitse methode, meteen 2 bezinkvelden
achter elkaar aangelegd en bewerkt, terwijl de buitenste velden in Sleeswijk-ttolstein slechts als zandvanger dienst deden en niet bewerkt werden.
Wellicht ten onrechte werd ons systeem de Verbeterde Sleeswijk-Uolsteinse
methode genoemd.

Later in mijn verhaal zal blijken dat men in de begin tachtiger jaren, zii
het onder budgetaire druk, toch overging naar het Sleeswijk-tlolsteinse
systeem (slechts bewerken van het begroeide areaal). Ool< is een feit dat
de vrij hoog boven het maaiveld staande rijzendanrnen van deze 2e bezinkvelden veel onderhoud vergden (ze hebben bij storm meer te verduren en
door de grotere hoogte was er meer inslenking van het rijshout nogelijk,
zodat ze vaker moesten worden bijgevuld of de draden neergezet).
Zoa1s uit het vorensta€rnde wel blijkt zijn de resultaten van de werkzaamheden mede afhankelijk van de natuurlijke invloeden. De aanvoer van het
slib vindt.hoofdzakelijk plaats bij harde tot stormachtige noordwestelijke
winden (het zeewater is dan grijs van kleur door het erin aanwezige stib).
Tijdens deze stormachtige winden hebben cle rijzendanunen het juist zldaar te
verduren. De in de zomerperiode bros geworden takken van de rijsbossen
breken af, waardoor veel materiaalverlies ontstaat als de draden niet tijdig worden neergezet.
Het grondwerk moet in de geschikte periode van het jaar plaatsvinden (het
liefst van april tot oktober). Dan is n.1. een goede aanhechting met de
ondergrond mogetijk. Door het uitdrogen van de specie worden de akkers ook
steviger en spoelt er laten minder van af.

-29Bij werkzaamheden in de late herfst op onbegroeide, zanderige terreinen
kwam het wel voor dat het graafwerk in 66n getij weer volledig werd teniet
gedaan door de storm.
Een ander probleem kon ontstaan na een strenge winter met ijsgang op het
wad. Na een zware vorstperiode is het van groot belang voor de darmen hoe
de dooi verloopt. Gebeurt dit met rustig rireer, snel stijgende temperatuur
en veel regen, dan is er niets aan de hand. Het ijs rond de palen laat dan
snel los en kan gemakkelijk weg. Gaat de dooi echter gepaard met harde
noordweste winden, dan heeft het ijs geen tijil om van de palen los te komen. Deze worden dan soms gedeeltelijk omhoog of er totaal uitgetrokken
(foto 28). Sqns breken ze af, waardoor veel rijshoutverlies optreedt (zie
foto's 29 t/m 31]-.
Het \deer neerzetten van de omhooggetrokken palen of het vervErngen van de
gebroken of weggespoelde palen kost veel tijcl en geld. Ook is het wel gebeurd dat rkrui-ijs" of op elkaar geschoven ijsschotsen als complete ijsbergen door de darmnen schoven en een grote'chaos achterlieten (zie foto
321 .

De fotor s 33 en 34 geven een beeld hoe de kwelders en het eerste bezinkveld bij Noordpolderzijl op 18 maart 1987 nog bedekt waren met grote ijsschotsen.
Tot ca 1980 was er bij de hoofddirectie te 's-Gravenhage altijd een extra
potje "Stornr en winterschade", waarop in voornoemde gevallen een beroep
kon worden gedaan.
Aangezien dit momenteel niet meer mogelijk is moet deze schade, die wel
tot een half h driekwart miljoen gulden kan oplopen, uit de eigen begroting worden opgebracht.
De laatste door landaanwinning in Groningen ontstane kwelders voor de
LinthorstHonranpolder en voor de Eemspolder zijn in de oorlogsjaren (19401945) ingedijkt.
Over het eigendomsrecht van de ingepolderde gronden voor de Eemspolder, de
huidige Errnapolder, is een jarenlang gevecht gevreest (ca 10 jaar), waarbij
de advokaten w.ellicht "de lachende derden" zijn geweest. Uiteinclelijk is
een tussenoplossing gevonden door het sluiten van een zgn. trAkte v€ux compromistt.

Als groot voorvechter, woordvoerder en bemiddelaar voor de oevereigenaren
heeft de heer R.E. Siemens van Uithuizermeeden jaren op de bres gestaan.
Bang voor den ongunstige beslissing met nogelijke hoge navorderingskosten
hadden diverse oevereigenaren intussen afstand van hun rechten gedaan.
Ilierdoor is een deel van de ingepolderde gronden (ca 90 van de ca 600 ha)
thans dan ook Staatseigendom. Deze gronden worden door de Inspectie der
Domeinen van Noord-Nederland, Ceintuurbaan 102 te Meppel, verpacht. Ook is
door deze instantie 66n staatsboerderij in de polder tot stand gekomen
voor de toenmalige pachter de heer Havinga (huidige bewoner S. Knot).
Sglerpgl9er-!e- ge} yer9:
Door een verschillend gebruik van de bedijkte gronden in Friesland en croningen (resp. veeteelt en landbouw) is er in het verleden ook een verschillende strategie gevoerd.
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Foto 27. Schematische voorstelling bezinkvelden.

Foto 28. Tijdens dooi omhoog getrokken palen.

Foto 29. Detail van foto 28.

Foto 30. Winterschade.
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Foto 31. Detail van foto 30.

Foto 32. Door ijsschotsen platgedrukte palen.

-

33

-

Foto 33. IJsschotsen op de kwelder bij Noordpolderzijl op 18 maart 1987.

Foto 34. Een vergelijkbare situatie op het eerste bezinlweld.

-34Indien in Friesland weer een gedeelte wad was "omgetoverd" tot kwelder,
werd hierom een vrij lage zonerdijk aangelegd (de kruinshoogten variEerden
van NAP +2150 m tot NAP +3,50 m). Het voordeel hiervan was dat deze relatief goedkope zomerdijken de mogelijkheid gaven tot beweiden vanaf het
vroege voorjaar tot laat in de herfst. Enkele overvloedingen in de winter
deden het gras nauwelijks schade. Door de aanleg van enkele klepduikers
zie foto 35) in de zomerdijk kon het water vrij vlot weer negstromen en
werd het gras, door het achterblijvend slik, zelfs licht bemest.
Daar in Gnoningen hoofdzakelijk akkerbouw werd toegepast moest een nieuwe
dijk het land tegen overstromingen beschermen, daar dit voor het bouwland
ontoelaatbaar was i.v.m. de verzilting van de bodem.
De kwelders ten oosten van de pier van llolwerd lvaren, mede dank zij de
Iurrte van deze pier, zodanig hoog en begroeid, dat ze in de begin vijftiger jaren, konden worden ingepolderd. Dit is toen dan ook op kosten varr
het Rijk gebeurd en zo is de ca 27 ha grote zomerpolder bij Holwerd ontstaan.
Deze polder werd door de Inspecteur der Domeinen te lvleppel jarenlang verpacht aan het waterschap Westdongeradeel.
Na de dijkverzwaring (ronil 1980) vond het nieuwe waterschap FryslAn het
pachten en exploiteren van gronden een oneigenlijke taak en zijn hiermee
gestopt. Sindsdien wordt het verpacht aan een particulier momenteel voor

f

5.1 25

r-- per jaar.

Het onderhoud van de zornerkade berust nog steeds bij de dienstkring Baf1o. Vooral het buitentalud geeft de nodige zorg, daar het grasbestand erg
kwetsbaar is. De laatste jaren, na een vrij rigoreuze ingreep waarbij de
helling van het buitentalud is verflauva:I, gaat het een stuk beter (zie foto 35).
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Foto 35. Een klepduiker in de zomerkade te Holwerd.

Foto 35. Ilet verflaurvcle buitental_ud van de zomerkade.

