-967. Verdere mechanisatie.
Demag. Ofschoon de hiervoor genoemde pontongraafmachines op zi-chzeLf prima
voldeden, kwam er toch behoefte aan een andere machine voor de sterk be

groeide gedeelten.

vrij groffe grondverzet (0,3 m3 - 016 m3 per m') had de vegetatie
behoorlijk te lijden en verstikte het kweldergras zelfs zodanig' dat de
beclekkingsgraad soms in I jaar 20-25t terugliep. Ook was op deze gedeelten

Door het

mLnder behoefte aan grond voor de akkeropbou\d en waren de greppels hoofdzakelijk van belang voor de ontwatering (drooglegging). Verder speelden de
kosten natuurlijk ook en grote ro1.
Bij de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders (R.IJ.P.) was voor de ontginning van de ingepolderde gronden een greppelfrees in gebruik, de zgm. Demag-frees. De frees, bestaande uit een ruim 2 meter groot wiel met 12 messen, was voor aan een zwaar rupsvoertuig bevestigd. Het wiel stond schuin
op de rijrichting en was in hoogte verstelbaar. Itiermee kon een ruime ovale ontwateringsgreppel worden gemaakt van Or5 m3/m', waarbij de uitkomende
grond over de gehele akker werd verspreid (zie foto 101 ).
Hierdoor werd verstikking van de begroeiing voorkonen en werd deze als het
ware bemest.
Om hierover meer inzicht te krijgen werd een excursie georganiseerd naar
de Noordoostpolder door de heren van Sluis, Bou\ilsena en ondergetekende.
Tijdens deze excursie bleek dat de resultaten prima \taren en dat de machine door ons kon worden gehuurd van de R.IJ.P. Dit is vanaf 1961 gebeurd,
waarna de Demag meerdere jaren in Friesland is ingezet en sporadisch ook
in Groningen.
Het vervoer naar Friesland geschiedde over vrater op een gehuurde dekschuit
en een eigen sleepbootje. niermee heeft men nog eens een hachelijk avontuur beleefd, toen bij harde wind de dekschuit op een asfaltdam bij narlingen belandde en de Denrag van de dekschuit dreigde te glijden. Gelukkig
is, zij het op het nippertje, alles nog goed afgelopen.
De huurprijs bedroeg f 50r-- p€f, gedraaid uur in 1964 (bij ca. 450 draaiuren), hetgeen aanmerkelijk minder was dan van een lnntongraafmachine,
terwijl de prestatie per uur hoger was. In 1955 bedroeg de prijs f 52t50
en in 1966 f 60r-- per draaiuur.
Als machinist fungeerde veelal de wadarbeider J. Vellema uit Ferr+erd. Bij
de reorganisatie in 1967 werd hij daarqn als ionmisbaar' aangemerkt wegens

zijn specialisme als greppelfreesmachinist. Het toeval wil dat hij de
laatst in dienst gebleven Friese wadarbeider is geworden. Hij is per 1 augustus 1985 met FLO gegaan.
Een soortgelijke machine was ook in Noord-Duitsland in gebruik bij het
Bauamt flir Kiistenschutz und Landgewinnung in Ost-Friesland te Norden.
Om wat meer bijzonderheden over de ervaringen met deze greppelfrees te
vernemen (was daar reedg ca. 10 jaar in gebruik) werd van 15 t/m 17 november 1951 een dienstreis daarheen ondernomen. Hiera€rn nEunen deel de heer

L. van Sluis (obj. opzichter Ferwerderadeel), F.H. Keizer (obj. opzichter

-97r K.P. Koning (weaselchauffeur,/monteur in
getekende (zie fotors 102 en 103).
Lauwerszee)

Groningen) en onder-

Het bleek dat men ook aan het experimenteren was met houten loopvlakken op
de rupsenr teneinde de schade aan begroeiing, maar ook bij transport over
de weg, te beperken (kunststofuitvoering was toen nog niet verkrijgbaar).
Iets dergelijks is later bij ons bij de D6 tractoren toegepast. Ilierbij
werden met staalplaten gewapende rubberblokken (vervaardigd door het Banden- en Vulcaniseerbedrijf G. Topper, Winschoterdiep te Groningen) toegepast.
Ofschoon niet goedkoop, noch in aanschaf noch in onderhoud, heeft het systeem goed voldaan. De tractoren lr€rren hierdoor ook probleemloos op eigen
kracht over een asfaltweg te vervoeren.
Orer de genoemde dienstreis is in het voorjaar 1963 de Nota Greppelfrees
Ostfriesland verschenen van de heer t. van Sluis, welke onder nr. 50.87 in
de bibliotheek te Baflo aanwezig is. In deze nota staat ook iets vermeld
over de aanleg van een stenendam met damwand, verdedigd net Noorse steen
en van een kistdam (vrij zware en.daardoor erg dure constructies).
Verder is op 66n der fotors in de nota een Delta-bouw graafmachine te
zien, waaruit blijkt dat er toen reeds een goede uitwisseling en s€rmenwerking aanvezig was. In het bijzonder de heren Wenholt en BardeLmaier hebben
hun uiterste best gedaan om ons zo goed mogel-ijk te informeren.
Tijdens een ander uitwisselingsbezoek van Ost-Friesen aan onze landaanwinning en bezichtiging van de "sch6ne Salzwiezen" (mooie kwelders) in 1986,
hoorde ik clat dhr. Bardelmaier ook nog steeds actief bezig was met de
Iandaanwinning in Duitsland.

Vav6-frees. Ook in C;roningen werd uitgezien naar andere mogelijkheden voor
begreppeling van de sterk begroeide bezinkvelden. Tijdens een bezoek aan
de Landbouwbeurs, die toen nog jaarlijks tijdens en de dag na de Zuidlaardermarkt (3e dinsdag in oktober) werd gehouden, ontdekten de heen P. Bouwsema en ondergetekende de zgn. Vav6-greppelfrees. Het bleek nogelijk deze
op te hangen achter de D6 Caterpillartractoren. Na een dernonstratie in het,
terrein en de nodige administratieve handeJ.ingen (machtigingsaanwrage
e.d.) zijn hiervan 2 stuks gekocht.
Met deze Vav&frezen kon een trapeziumvormige greppel worden gemaakt. De
grond werd via een lrormconstructie omhoogr gebracht en net als bij de Demag
gelijtsnatig over de akkers verspreid (zie fotots 104 en 105).
,/
Hiermee zijn jarenlang redetijk goede resuLtaten behaald, zowel in Groningen als later ook in Friesland. Als tractorbestuurders fungeerden de heren
L. Klip en J. Jonker.

Freesboot. In de praktijk bleek er behoefte te bestaan aan een graafmachine voor het "overgangsgebied".
Op de kale slikvelden voldeden de pontons prima. Op de begroeide gedeelten
kon men met de rijdende machines goed uit de voeten. Het hiertussen liggende gedeelte (overgangsgebied) was echter roel problematisch.
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Foto 100. De nieuwste Groningse graafponton.

Foto 101. De Demag in actie.
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Van links naar rechts:
de heren Van Sluis, Bardelmaier,
Klinkhamer en Koning.

Foto 102.

Foto 103. Van links naar rechts:
de heren Koning, Bardelmaier, Keizer,
Duitse opzichter en dhr. Klinkhamer.
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Foto 104. De Vav6-frees.
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Foto 105. De brede greppel wordt met de
Vav6-frees versmald.
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goed overleg tussen het aannemersbedrijf van der Stoel, welke intussen
een machinefabriek had voor nieuwbouw en onderhoud van de graafpontons in
Usquert, en de Rijkswaterstaat is toen gezocht naar een voor dit terrein
geschikte machine. Dit heeft uiteindelijk in 1969 geresulteerd in een ponton met erachter een ode Ridder" frees genonteercl (zie foto 106).
Daar beide partijen er belang bij hadden dat het experiment zou slagen
heeft het Rijk zich garant gesteld om een bedrag lf 20.000'--) aan de aannemer te betalen als, alle inspanningen ten spijt, de proef op niets zou
uitlopen en de machine onbruikbaar zou blijken te zijn. Uitbetaling van
dit bedrag was echter niet nodig daar, na het overwinnen van enige kinderziekten, de machine goed bruikbaar bleek te zijn.
In de periode 1970 tot en met 1979 werden hiermee jaarlijks tussen de
40.000 en 76.000 m3 gefreesd. Wel bleven er enkele bezwaren bestaan:
1. Voor het uitbrengen van een anker en de Lierdraad was naast de machinist een 2e man nodig (kostenverhogencl) i
2. De wendbaarheid op de greppeleinden liet te wensen overr waardoor de
productie sterk geremd werd;
3. Door de breedte van de Snnton werden de greppelkanten beschadigd en had

In

de begroeiing nogal

te lijden.

Achteraf bleek de machine ook goed inzetbaar op opgespoten terreinen (bij
andere instanties) voor een eerste ontwatering. Als zodanig is hij dan ook
bij derden menigrmaal toegepast voor hij op de schroothoop is beland.
Rupsfrees. Daar de D6-tractoren ouder en dus niet beter werden' moest wederom r*orden uitgezien naar andere mogelijkheilen.
De heer Vinke van N.V. Deltabouw te Holwerd zag kans, na veel experimenteren en investeren, een op rupsen rijdende machine zodanig aan te passen,
dat de gronddruk zover werd beperkt, dat hiermee op de bezinkvelden kon
worden gereden.
Aan deze machine werd weer een reeds bestaande frees (type de Ridder) gehangen, Iraarmee goede resultaten tegen een aantrekkelijk prijs werden verkregen. Later werd er een tweede frees bijgemaaktr en min of meer hiertoe
gedwongen ontwikkelde ook de fa. van der Stoel vanaf 1978 een dergelijke
machine voor de C,roninger wadden (zie foto 107). Hiertoe verden van de
aangekochte machine de rupsen verlengd en voor gewichtsverJ-aging de stalen
platen vervangen door bredere kunststofplaten. De aldus ontstane machine
voldoet to{ op heden prima. Tot 1986 heeft de Deltabouw de freeswerkzaamheden in Friesland en de firma van der Stoel die in C'roningen uitgevoerd.
In 1985 heeft Deltabouw B.V. het freeswerk in beide provincies verricht.

Rupskraan. Zoals reeds vermeld verspreiden de freesmachines de grond regelmatig over de akker. Toch bestaat er vaak de behoefte om op de minder
sterk begroeide terreinen de akkers nog te verbeteren. Iliervoor is men de
uitkqnende grond dus echt wel nodig.

hierin te voorzien

101

in

1977 geExperimenteerd met een reeds bestaande, maar aangepaste kraan. De aanpassing betrof weer het onderstel van de
kraan. Deze werd in nmoerasuitvoering'r gemaakt (langere en bredere rupsen
met kunststofplaten, waardoor de gronddruk teruggebracht kon worden tot
ca. 170 grran per cm2).Iliermee begon ook in Friesland de victorie.
Om

werd

Het loonbeilrijf Vrieswijk en zn, Stationsweg te Holwerd, beschikte over
een dergelijke machine, waarmee voor het waterschap en veel particulieren
het zgm. nhekkelen' en 'slattenn werd gedaan (het opschonen van diverse
watergangen in de weidegebieden). Het eerste jaar werd de machine gehuurd
tegen een afgesproken uurtarief. Uit de hiermee berekende prestaties werd
later een m3-tarief bepaald, waardoor het thans mogelijk is dit werk normaal uit te besteden, thans ook in RAw-vorm.
Door het inzetten van deze rupskranen (ook in C;roningen door fa. van der
Stoel, zie foto 108), welke veeL goedkoper zijn dan pontons' is het ondanks een teruglopend budget toch nog nogelijk een flink deel van het are-

aal te

bewerken.

Walkantfrees. Bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden door de greppelfrees werd er steeds grond langs de greppels gemorst. Dit werd zoveel mogelijk beperkt door speciale "strijkersn aan de frees te monteren. voor
die gebieden, die reeds jaren zo zijn bewerkt, bood clit echter onvoldoende
soelaas. Een gevolg van d.eze verhoogde greppelkanten was dat de afwatering
van de akker sterk belenunerd werd, met alle nadelige gevolgen van dien.
Het bleek mogelijk dit probleem te verhelpen door met een bestaande walkantfrees, op,gehangen aan de aanwezige rups-frees in plaats van de "de
Ridder" frees; de grondruggen weg te frezen (zie foto 109). De hiermee gemoeid gaande kosten kwamen echter wel ten laste van de begroting, waardoor
veer minder m3 konden worden gegraven.
In 1985 bLeken toch zodanige voorzieningen aan de rupsfrees te kunnen worden aangebracht, dat het walkantfrezen niet meer nodig is (SeSarandeerd
door de aannemer).
Itet hierdoor weer extra beschikbaar kornend bedrag van rond f 100.000'-per jaar kan dus weer nuttig worden besteed voor andere werkzaamheden.
Noot:

Bij alle voor het graafwerk ingezette rijdende

machines werd

in het

begin veel hinder ondervonden van de zgm. thermqnetergreppels. Indien,n.I. voor het klaarmaken van een akkerrug in de greppel te weinig specie aanwezig was (vaak aan het begin van de greppel) r werd
aan yreerszijden van de greppel grond weggehaald. Deze werd ter
plaatse soms wel 3 m breed. Ook na dichtslibbing bleven deze gedeelten erg zacht en zakte de rijdende machine dan ook vaak weg.
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Foto 107. De rupsfrees (de machinist ontvangt instructies van de heer M. van
der Stoel).
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Foto 108. De rupskraan (daar de machine op de akker rijdt kan de ontgraven
grond ver weg worden gelegd).

Foto 109. De walkantfrees op het opslagterrein van de

aannemer.

- 104 -

8.

Gevolgen van de mechanisatie.

Zoals reeds vermeld in het hoofdstuk "Snak- haak- en kruiwerk" bedroeg de
greppeLafstand in Groningen veelal 6 m h.o.h. (dus akkers vEIn 5 m breed-

te).

Na enkele jaren van mechanisatie (jaarlijks alles graven) was het echter
niet meer mogelijk de uitkomende specie op deze srnalle akkers te bergen.
Er is toen een voor de hand liggende oplossing gekozen, t.w. om de andere
greppel niet meer graven. Hierdoor ontstond veel meer berging voor de specie (11 m brede akkers) en tevens werd hierdoor een bezuiniging van het
graafwerk verkregen.
In Friesland was reeds bij de aanleg van de bredere greppels (1.50-2.00 m)
een grotere onderlinge afstand aangehouden (10 m h.o.h.) en speelde dit
probleem dus niet. Door de mechanisatie (grotere hoeveelheden grondverzet
in €6n keer in plaats van vele kleine spitjes) bleven de akkers ook beter
in vorm. Door er met de bak over te strijk6n werd de grond als het ware
geEgaliseerd. Eierdoor kreeg het getij ook minder invloed op deze compactere ruggen en spoelde er ook minder van vteg. Hierdoor bleef de ontwate-

ring beter intact.

toegankelijkheid van de terreinen was i.v.m. de steeds verder
doorgevoerde mechanisatie een eerste vereiste en vroeg dus de nodige aandacht en ook kubieke meters.
Een verdere besparing van het aantal m3 grondvrerk werd gevonden in het
dicht laten slibben van o.a. de noordelijke snaksloot l-angs de dwarsdammen. Zonodig werd de grond over de dam heen gelegd om doorspoeling te
voorkonen (dit was in handwerk nauwelijks mogelijk geweest). De greppels
werden in zuidelijke richting wel iets verder doorgetrokken, teneinde de
ontwatering weer niet teveel geweld aan te doen.
Ebn goede
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9. Damaanleg en herstel.
Bij het graafwerk is steeds getracht door verdere mechanisatie het werk
minder arbeidsintensief en daardoor ook minder kostbaar te maken. Dat \,tas
echter bij damaanleg en -herstel minder goed mogelijk. Wel werden voor het
plaatsen van de palen verschillende methodes toegepast.
In het begin werden de palen met zware hamers t zgn. "perkoenhamers' (vervaardigd uit gietijzer met ronde koppen van ca. 10 cm doorsnede) (zie foto
110) in de grond geslagen. Ook gebeurde dit met znare handheien (zie foto
1't1) en voor de erg lange en zsrare palen zelfs met een lichte heistelling,
uiteraard op handkracht.
Een grote verbetering was het inspuiten van de palen. Hiertoe werden kleine centrifugaalpcmpjes (zie foto's 112 en 113) gebruikt,' die per slikslede
(door mensen getrokken) en later per weasel naar het werk werden gebracht.
Aan de persslang lderd een speciale, ca. 3 m lange, persbuis gekoppeld. Deze buis r'ras aan het ondereind vernauwd (dichtgeslagen) om meer druk te
krijgen. Aan de zijkant, vlak boven het ondereinde ltaren enkele gaten in
de buis geboord, waardoor het zand beter werd weggespoten. Hierdoor ontstond een ruim gat waarin de paal geplaatst kon worden. Deze werd daarna
nog enige decimeters "nageheid" of geslagen, om hem voldoende vast in de
grond te krijgen, teneinde "opdrijven" te voorkomen. Vaak werd hierbij
hinder ondervonden van de in de wadbodem aan\,tezige schelpenlagen' die erg
hard waren.
De benzinemotoren van de pompjes kampten, mede door het zoute milieur vaak
met storingen. Later werden dan ook wel dieselmotoren gebruikt, die minder
gevoelig en daardoor bedrijfszekerder waren.
On de'palen allemaal op dezelfde hoogte te krijgen, in het algemeen op lilAP
+1 30 cflr, maar sonurige buitenste d,arnmen ook wel 10 tot 30 crn lager, werd
eerst het "stramienn van het bezinkveld met piketten uitgezet. Deze piketten werden gewaterpast. Hieruit werd een zgn. "palenkaart" gemaakt' Ytaaruit de lengte van de benodigde palen kon worden berekend. De palen kwamen
voor 3/5 gedeelte in de grond en voor 2/5 gedeelte erboven. Bij een maaiveldhoogtte van b.v. NAP +30 cxn was dus een paal van 2150 m lengte nodig,
bij I{AP -20 qn een lengte van 3175 m.
Achter de piketten werd een nzichtlat" op de juiste damhoogte geplaatst.
Hiertussenin konden de palen dan op de zuivere hoogte worden "ingezicht".
Het was een soort erezaak qn aIle palen netjes op 66n hoogte te krijgen'
hetgeen erf goea gelukt is (zie foto'114). Op een gekleurde overzichtskaart op het dienstkringkantoor te Baflo zijn de diverse jaren van damaan-

leg aangegeven.
Het plaatsen van de

wel 4.00 m lange palen was niet eenvoudig. Er
werden dan ook vaak hultrronstructies gebruikt on op een betere "slahoogte"
te komen (b.v. een verhoogd bordes op een slikslede). ttet over meer dan de
helft van de lengte van de palen in de grond aanbrengen vtas nodig crn ze
voldoende vast in de grond te krijgen. Na het aanbrengen, aantrappen' aanstampen met de perkoenhamer (zie foto 115) en vastzetten van de droge
soms
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Foto 110. Van links naar rechts: pulspaal, edelmanboorT perkoenhamer en neerzetstok.

Foto

1'11

. De handhei.
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Foto 112. Het grebruik van de motorspuitpomp met lange persbuis (de spuitmeester draagt een speciaal schort).
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Foto 113. AIs foto 112 (opz. Cremer kijkt belangstellend toe).
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rijshoutvulling ontstond bij opkomend water n.1. een flinke opvtaartse
drijfkracht, die overhronnen moest worden.
Voor de plaatsbepaling in de lengterichting (h.o.h. 60 cnr) r.verd gebruik
gemaakt van lange latten met om de 50 cm een kram erin geslagen.
Nadat de palen enige tijd (minimaal enige dagen) hadden gestaan, werd de
rijshoutvulling aangebracht. Er werd echter eerst een spit grond tussen de
palen weggehaald. Hierin werd een laag haver- of tarrtestro aangebracht ottt
uitspoeling v€rn het zand te voorkqnen. Ook werd daarna zo spoedig rnogelijk
de "smaksloot" Iangs de dam gegraven en de uitkomende grond tegen de dam
gegooid, eveneens om "uitschuring of uitspoeling" te voorkqnen. Het rijshout wordt om de 2 jaar bijgevuld, maar de erover liggende bevestigingsdraad moet zeker jaartijks worden bijgespannen (zgn. neerzetten). Afhankelijk van de ontstane ruimte tussen draad en rijshout geschiedt dit aan 66n
of aan beide zijden.
Ook werd als proef soms een zgn. "plasberm" aangelegd. Deze bestond uit
stro, ytaarover een laag los rijshout, welke onder een hoek van 45 graden
met de dam op de wadbodem werd vastgezet (zie foto 116).
Dit was echter geen succes. Zowel door de wervelingen om de piketten a1s
de beweging van het rijshout wilde de grond (vooral in het begin erg zanderig) niet blijven liggen.
Voor het plaatsen van enige palen (bij herstelwerk) r*erd gebruik gemaakt
van de "pulspaal-', ook wel "pulsstok" genoemd. Dit lrtas een rechte gladde
houten paal, voorzien van een stalen punt. Onder toevoeging van water en
het afwisselend maken v€rn oIF en neerwaartse bewegingen ontstond op den
duur een gat waarin de paal geplaatst kon worden. Ook hierbij werden de
laatste decimeters \,reer geheid of geslagen, teneinde opdrijving te voorkomen. Vanaf '1965 werd ook we1 met een "Edelman" grondboor een gat geboord
waarin de paal geplaatst kon worden (zie foto 110).

in het begin van de periode van aanbesteding van het

damverk werd door
het aannemerspersoneel van dezelfde hulpxniddelen gebruik gemaakt. Ook werden de voor het herstel nodige kortere palen wel volledig ingeslagen met
zware voorhamers. Eerst vanaf 1980 werd gebruik gemaakt van een zgn. 'mechanische palenklopper" (zie foto 117). Dit apparaat' gemonteerd op een
vrij hoog frame, moet met 4 man gedragen en in evenwicht worden gehoudenl
Ook

hetgeen daardoor ook toch nog vrij kostbaar is. Eet inslaan van de paal
kost natuurlijk hierbij geen menselijke energie en de paalkop wordt minder
beschadigd.
De H.I.D. Ir. Tuyten heeft tijdens een werkbezoek eens op deze wijze meegeholpen om zo een paal te plaatsen voor het damherstel.
De bevestiging van het rijshout geschiedt door het aanbrengen van een
draad over het rijshout. De draad wordt op regelmatige afstanden met een
extra slagr om de paal gelegd en met flinke kramnen (eerste t1,/4 auirns' later zelfs t1l2 auims) aan elke paal bevestigd (zie foto 118).
Ook zijn er in 1956 proeven gedaan om met latten, vastgespijkerd aan de
palen, het rijshout te bevestigen. Dit was erg duur en lastig bij het
neerzetten van het rijshout (zie foto 119).
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Foto 114. Hierop is goed te zien dat de dam nwaterpas'is (uitgezonderd
uiteraard de aflopende vleugels).

Foto 115. Het aanstampen van het rijshout, direct voor het vastleggen van de
draad.
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Foto 116. Het aanleggen van een "plasberm".

Foto 1'17. De mechanische palenklopper.
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Foto 118. Het rijshout wordt d.m.v. een draad op zijn plaats gehouden (wordt

hier

Foto

'l 1 9

neergezeE.

. Proef met latten i .p.v. draad.
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Noot: Momenteel zijn proeven gaande voor een andere bevestigingsmethode.
Hiertoe worden van haakjes voorziene stalen strippen stevig aan de
palen bevestigd. Aan elke strip zit een 5-tal haakjes op onderlinge
afstand van ca. 5 crn (zie foto 120). Bij het aanbrengen wordt de
draad onder het bovenste haakje doorgelegd. Bij het neerzetten kan
66n van de onderliggende haakjes worden gebruikt. Nadeel: Kans op
roestvorming van de strip en van de haakjes, waardoor de draad moeilijk zal willen glijden. Als variant wordt ook beproefd een licht
hoekijzer met ingezaagde inkepingen (zie foto 121).
geExperimenteerd met hardhouten strippen
ook wordt gelijktijdig
voorzien van inkervingen. Voordeel: Geen roestvorming. Mogelijk nadeel: Kans op afschuiving van het hout.
De tijd moet leren of dit toepassing op grotere schaal rechtvaardigt. Een groot bezwaar voor beide oplossingen zijn de eerste aanschafkosten, die allicht niet gering zullen zijn als bedacht wordt
dat in de totaal aanwezige 240 km rijzendam ca. 800.000 palen staan.
Een voordeel is: Minder beschadiging van de paalkoppen en eenvoudiger aanbrengen en neerzetten van de draden.

Als draad werd in het begin gegalvaniseerd draad no. '11 (vrij soepel) gebruikt. Later een dikkere draad (no. 10) en weer later no. 9 en deze zelfs
in zwaar gegalvaniseerde uitvoering.
Gemiddeld wordt per jaar ca. 15 ton draad verwerkt. Door roestvorming
(zout water) moest deze draad toch nog minimaal elke 2 laar worden vernieuvd.

In 1967 zijn in Friesland (het Schoor) proeven genomen rnet geplastificeerd
draad van verschillende diktes. Uiteindelijk werd gekozen voor geplastificeerd draad, no. 9. Ondanks de ca. twee keer zo hoge aanschaffingskosten
was dit toch wel rendabel. Deze draden kunnen afhankelijk van de nbehandeling" of 'rmishandeling" in het wad, wel 4 en soms we1 6 jaar worden gebruikt. Het draad wordt in rollen van 25 kg geleverd (zie foEo 122).
Bij vorst moet de draad zoveel mogelijk met rust worden gelaten, daar het
plastic dan erg kwetsbaar is. Ook het gereedschap om de draden te spannen
veroorzaakt vaak beschadiging van de plastic laag. Op deze beschadigde
plekken ontstaat dan toch weer roestvorming en op den duur draadbreuk.
AIs gereedschap voor het draden neerzetten werd eerst de zgn. draadspanner
gebruikt. Dit was een taps toelopende stalen stang, welke als hefboom werd
gebruikt en waarmee vrij veel kracht kon worden uitgeoefend. Het nadeel
was dat de stang soms over de gladde paal weggleed. De destijds bij de
dienst werkzame kantonnier D. Kipperman vond hier iets op, door het eind
van de stang iets te veranderen (maakte er een omgebogen puntje aan). Ook
construeerde hij een voorwerp waannee de krarunen vrij eenvoudig uit de
paal konden worden getrokken en dat tevens als hamer dienst kon doen (zie
foto 123). Voor deze uitvindingen werd ook hij beloond met f 100r-- via de
IdeeEnbus. Wel moest bij het gebruik ervan iemand op de dam lopen om het
rijshout door zijn eigen gewicht neer te drukken.
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Foto 120. Proef met strippen i.p.v. krarunen.

Foto 121. Proef met hoekijzer met ingezaagde inkepingen.
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In 1969 ontwierp de objectsopzichter G. Halbersma in Friesland de zgn.
neerzetstok. Dit was een stalen gaffel aan een ca. 70 crn lange houten
schopsteel, welke tot op heden prima voldoet (zie foto 110). Er is hiermee
minder kans op draadbeschadiging dan bij de draadspanner. Het neerdrukken
van het rijshout kan nu door de persoon op de dam gebeuren, die tevens de
neerzetstok hanteert (zie foto 118).
Deze uitvinding had ook zeker een beloning gerechtvaardigd maar is nooit
als een idee ingezonden. Hetzelfde type neerzetstok wordt nog steeds door
de aannemer gebruikt en daartoe zelf vervaardigd, daar hij niet in de handel verkrijgbaar is.
In verband met de genoemde bezwaren (beschadiging en roestvorrning) is nog
overwogen om in plaats van met draad met nylontouw te gaan werken. In 1958
is hiermee een kleine proef gedaan. Om allerlei praktische redenen is hier
echter verder vanaf gezien (er zat vrij veel rek in het touw en men y/as
bang voor doorschuring op de kram en voor diefstal. Het rijshout zou dan
direct over vrij grote lengte los komen td liggen; de kram wordt n.1. niet
geheel tot het eind toe ingeslagen. Het weinig wegend touw (tiptolene dik
4 mn) werd nog wel eens door de kantonnier (vanwege zijn gering gewicht)
op de inspecties meegenomen en als noodverbandje toegepast.
Vanaf het prille begin tot op heden wordt voor de danwulling rijshout gebruikt. Het duurzaamste hout is eiken (i.v.m. de rechtheid van de takken
liever Amerikaans dan inlands eiken). Wilgenhout wordt voor zinkstukken
(blijvend onder water) erg veel toegepast maar is voor ons $rerk totaal ongeschikt, daar het afwisselend nat en droogr wordt en daardoor erg rrbros'.
Het rijshout dient zonder blad te zijn, daar de damvulling anders te dicht
zou worden en het tijdens de opslagperiode schinrnel tot gevollt zou hebben.
Ondanks vele proeven is er voor dit natuurproduct nog steeds geen goede
vervanger uit de bus gekonen. Het materiaal moet het water tot rust brengen, maar het wel "afgeremd" doorlaten. Het dient hiertoe zgn. "half opent'
te zijn. De golven moeten er als het ware in "doodslaan" en daarvoor moet
het dus ook een bepaalde "massa" hebben.
Er zijn in het verleden proeven gedaan met sintel- en gewapendbetonplaten
(voorzien van een flink aantal sleuven), asbestgolfplaten, steengaas,
kunststofmatten (zgn. Netlon, zie foto's 124 en 125), zgn. Simoniteplaten,
kunststof gaas en azob6matten (zie fotor s 126 qr 127 ). enige jaren geleden
is in Friesland nog een proef gedaan met filterdoek. Dit zou ook een b*
sparing op..de palen geven'(slechts 66n rij palen nodig). Ook dit bleek
reeds na enige weken een mislukking te zijn geworden. De eerdergenoemde
materialen bleken evenmin een oplossing te zijn.
Momenteel loopt een proef van de fa. Lankhorst te Sneek. Deze probeert het
rijshout na te bootsen uit afval van landbouwplastic en huisvuilzakken.
Men vervaardigt hieruit als het ware lange "dropstengels". Na diverse probeersels en daarna gehouden besprekingen met ons personeel zijn nog weer
enkele veranderingen doorgevoerd. Door de vrij gladde stengels iets golfvormig te maken en samen te bundelen tot 3 m lange bossen lijkt het wel
iets op rijshout. Momenteel wordt hiermee vlak ten Oosten van de pier van
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Foto 122.

F,en

voorraadje rollen draad.

Foto 123. Uitvinding gereedschap voor damherstel door dhr. D. Kipperman.
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Foto 124. Proef damgedeelte met
kunststof (netlon).

Foto 125. Detail "netlondam".

Foto 25. Proef damgedeelte

Foto 127. Ter voorkoming van onderspoespoeling van de azob6mat wordt een
flinke laag stro gebruikt (hierop komt
de grond uit de smaksloot).

'1

azob6mat.

met
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Holwerd (dam 193) een proef gedaan om te bezien hoe het in de praktijk
werkt (zie foto's 128 t/m 130). Het materiaal voor deze proef wordt kosteloos door de fa. Lankhorst ter beschikking gesteld. Het vervoer en de aanIeg is door RWS geschied. Er valt hierover nog weinig te zeggen. De eerste
indruk is echter wel dat het materiaal, samengebundeld in de dam, toch
weer te dicht is, zodat opzichter B. Dijkstra zeer recent de uitspraak
deed: Rijshout is niet te vervangen.
Mocht het toch positief uitvallen dan zal moeten \,torden bezien of het financiEel een haalbare kaart is en of het ook milieuproblernen geeft. Het is
iruners in tegenstelling tot rijshout, dat onschadelijk en milieuvriendelijk is, geen natuurproduct.
Voor het normaal onderhoud zijn jaarlijks tussen de 100.000 en 130.000
bossen nodig. In 1955 werden nog 180.000 bossen verwerkt.
Het merendeel van deze rijsbossen wordt gekocht. Als leveranciers fungeren
de laatste jaren Willem van Wijngaarden B.V. te Sliedrecht en de Handelsonderming van Schaik te Langbroek.
De bossen worden met speciaal daartoe uitgeruste vrachtautors te Zoutkamp
aangevoerd (lange stalen stangen aan de zijkanten). nen vracht bestaat
soms wel uit ca. 1800 bossen. Het zijn zgn. "Rijkswaterstaat Baflo"-bossen, welke 3 m lang zijn en dunner dan de officiEle "Gelderse" bossen ( zie
foto 1311. Ze passen daardoor beter in de dammen (tussen de palen) en ze
zijn beter hanteerbaar. Er mag geen wilgenhout en slechts 5t elzenhout in
verwerkt zijn.

In het begin werd te Zoutkamp veel rijshout per schip aangevoerd, maar ook
wel per spoor tot Winsr:rn en vandaar per vrachtauto (o.a. transportbedrijf
Blauw te Leens en T. Meisner, opgevolgd door de heer Pinkster te Eenrum).
Ook had de dienst destijds twee vrachtwagens (fnternational) met a1s
chauffeurs A. Bolhuis en H. Brouwers, die i.v.m. deze werkzaamheden de
reeds genoemde dienstwoningen aan de Willem de Zwijgerstraat 28 en 30 te
Baflo bewoonden.
Vroeger werden de bossen per stuk door 2 nan aan de vork op de auto geladen en ook vaak r,reer per stuk gelost en geteld. Soms kon, in het werkseizoe\, de vracht rechtstreeks worden gelost op een praam. Dit betekende dan
66n behandeling minder op het opslagterrein.
In de zestiger en zeventiger jaren werd ook wel rijshout betrokken van een
paar kleine leveranciers uit Friesland (fa. Hofmanr L- de Jong en van der
Honig). Door hoofdzakelijk met 55-plussers te werken was het mogelijk tegen sterk concurrerende prijzen te leveren, echter maar in geringe hoeveelheden (rond de 10.000 bossen per leverancier). Ook werd. een deel van
het rijshout in goed overleg met Staatsbosbeheer Drente (hr. xiihn) en veel
later ook in Friesland (hr. van der HuI) door eigen personeel gekapt.
In de herfst- en wintermaanden had het graafwerk buitendijks weinig zin
(veel verletten door duisternis, vorst en slecht weer, waarbij het gemaakte werk door de stormen vaak weer werd teniet gedaan).
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Foto 128. Vervoer van het "kunstmatig rijshout".

Foto 129. fi"jaangezicht van de met "kunstmatig rijshoutrr gevulde

dam.
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Foto 130. Bovenaanzicht proefdam met nkunstmatig rijshout".

Foto 131. Het lossen van de bundels rijshout op het opslagterrein te Zoutkamp

-120voor de duinarbeiders en voor een 9edeelte van het dijkpersoneel. Het vervoer van het personeel naar bijv. de
Staatsbossen van Borger of GroIIo geschiedde in het begin (rond 1965) met
een grote touringcar van Gebr. Veenstra te Quatrebras. Later werden hiertoe de intussen bij de dienst aanwezige (4 stuks) V.W.-busjes ingezet.
Door het afnenen van het aantal arbeiders zijn de gekapte hoeveelheden
bossen intussen teruggelopen van rond 50.000 in 1955 tot amper 10.000 in
1985. Er is daarqn door ing. Vrieling beslOten om voor de hakperiocle 1986/
1987 hier niet meer mee door te gaan. Zeker was toch reeds-dat voor de periode 1987/1988 (na overdracht van de Rijkszeedijken met het personeel van
de Emnrapolder en Eemshaven naar het Waterschap llunsingo) het aantal kappers te gering zou zijn om hiermee nog verantwoord door te gaan.
De door eigen personeel gehakte bossen werden per eigen vrachtauto uit de
bossen gehaald. Het laden ging vroeger ook per stuk in handwerk en in tarief (volgens de mensen was hierin troulvens nooit een extra cent te verdienen).
Het laden geschiedt de laatste 5 jaren ook reeds mechanisch, maar nog wel
a]s losse bossen (met een speciaal daartoe ingerichte kraan met lange
grijperbak). Deze kraan kon in de omgeving van de laadplaats worden gehuurd. Dank zij het mechanisch laden konden er vanzelfsprekend ook hteer
meer bossen door het personeel worden gekapt.
Thans worden door de leveranciers 75 bossen in een strop van touw sElmengebundeld en met een kraan op de auto geladen en te Zoutkamp ook zo weer geOok moest dan emplooi worden gezocht

lost (zie foto 131).
De telling geschiedt nu door het tellen van het aantal

bunclels h

75

stuks. Ter controle worden steeksproefgewijze een aantal geloste bundels
gecontroleerd op het aantal van 75 bossen. De keurittg (op lengte, dikte en
kwaliteit) geschiedt eveneens door de opzichter van het opslagterrein te
Zoutkamp. Zonodig wordt bij afwijking op lengte en dikte van de geleverde
bossen een korting toegepast. De leverancier wordt hiervan uiteraard op de
hoogte gesteld en krijgt dan vaak tevens de waarschuwing dat bij herhaling
de totale vracht wordt afgekeurd en geretourneerd.
Teneinde de relatief hoge kosten voor het damwerk te drukken is vanaf 1980
een 3-jarenplan voor damherstel toegepast. Na enkele jaren werd reeds 9econcludeerd dat dit geen goede oplossing was. Er moest tussentijds te vaak
yprden neergezet, hetgeen nog werd bemoeilijkt doordat het te lang duurde
dat er weer een 'verseo bos bovenop kwam. Het bovenste hout werd intussen
te bros en veel stokken knapten, doordat er over de dam moest worden gelopen om het rijshout voldoende naar beneden te krijgen. Daarom zijn we toch
maar weer teruggegaan na€rr het 2-jarenplan. De buitenste dwarsdannnen worden nu echter minder hoog gevuld, n.I. tot halve damhoogte met een max.
van 50 cn.
Ter kostenbesparing zijn tegelijkertijd enkele buitenste damgedeelten
(overgang Lauwerpolder-Brmapolder en het oostelijk gedeelte in Friesland,
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boven Ternaard) afgestoten. In laatstgenoemd gebied zijn trouwens toch
geen begroeide bezinkvelden, zodat daar ook het graafwerk niet meer
plaatsvindt. De erosie valt in dit gebied dan ook reeds duidelijk vtaar te
nemen.

Tot voor enkele jaren bedroeg het vervangen van gebroken palen slechts enkele duizenden per jaar. Bij het steeds ouder worden van de darmnen loopt
dit aantal de laatste jaren snel op tot 10 e 15.000 stuks per jaar. Dit
aantal zal de komende jaren eerder toe- dari afnemen. De palen werden vroeger ongeschilcl, ongepunt en ongekruind gekocht, zowel van Staatsbosbeheer
als van particulieren in Drente. Een lange reeks van jaren was L. Koster
te Nieuwbalinge leverancier, na zijn bedrijfsoverdracht aan zijn schoonzoon de heer de Goede, door hem.
Het schillen, punten en kruinen was dan mooi aanvullend werk op de overslagplaats Zoutkamp. Dit werk gebeurde ook in tarief, evenals het laden en
lossen van

rijshout.

afhankelijk van hun lengte een bepaalde gekleurde kop, zodat later bij het laden en verwerken de lengte genrakkelijk was af te "1eDe palen kregen

zent.

Toen nog volop op landwinst werd gewerkt verdween er jaarlijks een aantal
meters dam onder de grond. In verband met het gepland toekqnstig gebruik
van de grond als bouwland was het nodig om de palen te verw'ijderen (het
rijshout verrotte wel in de grond). Itiertoe werden de reeds eerder genoemde D6 Caterpillar-tractoren geschikt gemaakt. Via een lier met een draad,
met aan het eind een stuk ketting over een verhoogd aangebrachte katrol,
werden de palen uit de grond getrokken en daarna afgevoerd.
Ook werd voor dit doel in overleg met de opzichter B. Reinhart te Uithuizen door fa. K. Sietsema te Uithuizermeeden een tractor omgebouwd voor deze werkzaamheden (zie fotors 132 t/m135). Deze tractor kon, na het afnemen van de wielen, ook op smalspoor rijden, waardoor de getrokken palen
gemakkelijk, via het toch benodigde smalspoor, konden worden afgevoerd
naar het opslagterrein. Ilieivan is vooral in de Etrrunapolder dankbaar gebruik gemaakt. Ook deze uitvinding is destijds door de ldee6nbus-comnissie
beloond met een bedrag van f. 100r--.
Ofschoon daar minder behoefte aan bestond kon het geheel ook worden omgebouwd tot een soort heistelling.
Tegen de verwachtingen in bleken de uitgekomen palen, behalve voor brandhout, niet meer bruikbaar. De boveneinden waren door het veelvuldig inslaan van de kranunen zodanig beschadigd en verrot, dat ze zeker zouden
moeten worden ingekort. Ook bleek vaak dat ze, na een half jaartje ter
uitdroging op de opslag gelegen te hebbenr €r9 bros waren geworden, vooral

op de water- en windlijn.

tijdens de "status quo"-fase (verminderd grondverzet) als thans verdwijnen er nogf nauwelijks danunen onder de grond; erger no{lr solmrige reeds
weggewerkte darnnen komen thans weer te voorschijn en vragen weer onderZowel

houd.
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Foto 132. De aangepaste tractor met
zittend de constructeur en staande
de uitvinder B. Reinhart.

Foto 133. Detail van de voor het
smalspoor geschikte loopwielen.

Foto 134. Het gevaarte rijdend
srnalspoor in het wad.

Foto 135. Alle ogen zijn gericht op
de te trekken paal.

op
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preparatie gebruikL. ze werden door de natuur
in het zoute water als het ware "gewolmaniseerd" en konden het, zoals de
praktijk heeft uitgewezen, mede afhankelijk van de dikte, ca. 30 jaar vol-

houden.
Momenteel worden de palen geschild en gepunt, compleet in bundels varii!rend van 50 tot 100 stuks, afhankelijk van de lengte en de dikte, geleverd
op het opslagterrein te zoutkamp (zie foto 136).
In 1985 kwamen nog enkele tienduizenden palen vrij, die als tijdefijke afrastering hadden gediend tijdens de dijksverzwaring van de zeedijken van
het Waterschap Onrnelanderzeedijken. Het Waterschap stelde geen prijs op
deze palen, die echter door de dienstkring nog goed konden worden gebruikt
(zie foto 137).

rn Friesland (gedeelte Het schoor) zljn, in afwijking van het normale patroon van bezinkvelden van 400 x 400 m, uit bezuinigingsoverwegingen destijds een aantal bezinkvelden aangeregd van 1200 m breed (alleen de 2e en
3e bezinkvelden). Dit bleek in de praktijk toch minder te voldoen en daar_
om zijn in 1981 alsnog enkele tussendammen geplaatst.
Door de slechte resultaten die hier v.w.b. de opslibbing zijn bereikt en
de hoge onderhoudskosten van de hoog boven het maaiveld staande (en dus
kwetsbare) dammen, zijn de buitenste dwarsdanunen vanaf 1979 niet meer onderhouden.
Ook in Groningen zijn soms bezinkvelden van afwijkend formaat aangelegd.
In de zgn. "open bezinkvelden" (geen afsluitende dwarsdam) werd soms later
ter bevordering van de rust in het water in het midden (dus op 200 m afstand) een tussendam aangelegd. Ter besparing van kosten werden deze vaak
20 crn lager aangelegd dan de aanwezige hoofddarmnen. Daar dit nog niet afdoende was werden de vakken later toch dichtgezeE en ontstonden dus bezinkvelden van 200 x 400 m (gedeelte Noord- en Lauwerpolder). ook is over
een gedeelte de buitenste dam niet evenwijdig aan de vorenstaande aangelegd, waardoor dus trapeziumvormige velden ontstonden. Dit speelde zich af
op een gedeelte waar inpoldering werd verwacht en men de dam alvast ging
aanleggen op het toekomstig theoretisch dijktrac6 (Negenboerenpolder) .
Eveneens ontstonden trapeziumvormige vakken bij bochten of knikken in de
dijk- De dammen werden normaliter evenwijdig aan elkaar en zoveel mogelijk
haaks op de dijk geplaatst. Bij de bochten en knikken geschiedde dit loodrecht op de raaklijnen van de circels, waardoot zgn. "geervakkentr ontstonden. Hierin paste dan echter ook het normale graafpatroon niet. Dit probreem werd dan opgelost door de greppels maar evenwijdig aan de dijk te
graven en ze direct in een uitwatering te laten uitmonden.
Dit systeem kwam echter de opslibbing niet ten goede, daar de watersnelheid in de greppels te hoog bleef, maar moest noodgedwongen op de koop toe
worden genomen.

AIs experiment is in de Julianapolder een gronddam opgespoten en gedeeltelijk met klei en zoden, maar grotendeers met puin en asfatt afgedekt (de
zgn. kadijk; zie foto l3g).
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F'oto 136. De bundels palen op het opslagterrein.

Foto 137. De grote staper losse palen (voorheen afrasteringspalen).
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I'oto 138. De kadijk in de Julianapolder.

Foto 139. Deze foto toont duidelijk het verschil in aanslibbing.
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Het experiment, zowel de aanleg als de gevorgen ervan, is ars zodanig een
groot succes geworden. De aanslibbing aan de oostzijde van de darn bedraagt
momenteel wel ca. 75 crn meer dan aan de westzijde (zie foto 139). De hoge
kosten van deze dam rechtvaardigen echter geen uitbreiding van dit systeem. Het is echter nog steeds een ideale gelegenheid om "op schoenen. het
wad in te kunnen bij bijv. excursies. ook de wadlopers maken er bij de
oversteek naar schiermonnikoog nog steeds dankbaar gebruik van.
Eveneens als experiment is een dam extra versterkt door tegen de paLen aan
de oostzijde nog een schoorpaal te plaatsen. Deze moest dan voorkomen dat
bij zware westelijke winden de darn werd overgedrukt. Ook verwachtte men
dat eventuele ijsschotsen op deze palen zouden breken. Een dergelijke dam
bevindt zich in de Julianapolder, als verlengde van de hiervoor genoemde
kacli jk ( zie foto 140 ) .
rndien bij het aanleggen van een rijzendam een geul moest worden gepasseerd, werd soms een "kistdann" aangelegd. Deze bestond uit 3 rijzendarrmen
op'l 50 crn afstand van elkaar, waarbij de 2.buitenste dammen afhankelijk
van de hoogte van het maaiveld tussen 50 en 100 cm lager waren dan de middelste.
De voor het vastzetten van de draden benodigde krarunen worden in 5 kg-pakken geleverd (enkele tonnen per jaar). De verpakking bestaat uit karton.
Tijdens het vervoer van deze krammen in de open lucht op de praam werd deze verpakking vaak dusdanig nat, dat ze geheel verweekte en de kranunen los
aan dek kwannen te liggen en later spoorloos verdwenen. Teneinde dit te
voorkomen zijn plastic zakken (vrij zware uitvoering) aangeschaft, waarin
te Zoutkamp de papierpakken worden gestopt (zie foto .|41). De hiermee gemoeid zijnde kosten worden ruimschoots terugrverdiend, daar er nu geen
krammen meer verloren gaan. Bovendien is thans voor op de dekschuit een
speciale houten kist geplaatst, rdaar de pakken beter beschermd zLjn (zLe
foto 142). De palen worden in speciale rekken (i.v.m. diverse lengtes)
achter op de dekschuit vervoerd naar het wad (zie foto 143).
Foto '144 toont hoe een geladen wadsleper (vanaf de grote dekschuit op de
achtergrond) naar de dam wordt gesleept. Nadat deze bij raagwater is
drooggevallen kunnen de rijsbossen er vanaf worden genomen en in de bij te
vullen dam worden gelegd (zie foto 145).
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Foto 140.

Dam

met schoorpalen.

Foto 141. Een pallet vol pakken
zakken verpakt.

kranrunen. De bovenste

2 pakken zijn in plastic
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Foto 142. Een half geladen dekschuit met voorop de "krarunenkist".

Foto 143. Achterop de dekschuit de speciale "palenrekken".
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Foto 144. Ilet transport van rijshout naar de

Foto 145. Het lossen van de wad.sleper.

dam op de wadsrepers.
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10. Nr:nunering van de bezinkvelden.

verschillende redenen (plaatsbepaling in het terrein, verslaglegging,
vermelding op dagrapporten enz.) was het nodig de darmnen, en daardoor ook
de bezinkvelden, een nu[ner te geven.
Daar Friesland en Groningen in het begin zelfstandig opereerden hadden
beide provincies ook elk een eigen nurnering. In Friesland hadden de 5
verschillende objecten zelfs hun eigen nunrnering (rt Bildt, Noorderleeg,
Om

Ferrrerd, Ilolwerd en Lauwerszee). Dit moest er dus steeds blj vermeld worden dn misverstanden te voorkomen. Men sprak dus b.v. van 24b, 16n, 18f,
20h en 91. oof werden er later nog wel eens extra dammen tussengeslagen
(vooral op de buitenste bezinkvelden), welke dan uit nood een zgm. 'accentnununer" kregen, b.v. 181.
In Friesland hadden de onderverdelingsvakjes ook nog een apart nummer,
zodat de nurmners van de rijshoutdarrnen steeds met 4 opliepen (b.v. dam 8,
12, 16,20 enz.). In Gnoningen kende men dit systeem niet, maar in de zeventiger jaren ontstond ook daar wel de behoefte i.v.m. nacalculatie, opname begroeiing enz.
Reeds in 1966 stelde dhr. Bergrman voor om voor Friesland een nieuwe doorIopende nurmnering in te voeren. Dit stuitte echter op zoveel praktische
bezwaren, dat het toen niet door is gegaan.
Na de afsluiting van de Lauwerszee werd het geheel nog onoverzichtelijker, daar er langs de Groninger kust een aantal nununers (1 t,/m 17) verdween. Ofschoon het vooral bij het toezichthoudend personeel wel op grote
weerstand stuitte, heb ik in 1979 toch opdracht gegeven een geheel nieuwe
doorlopende nummering over beide provincies in te voeren, volgens het
Friese systeem. De nununering begint nu met ilarn 0 in rt Bildt en eindigt
in de ftunapolder met clam 588.
Ondanks alle weerstanden en bezwaren in het begin is het toch wel een
grote verbetering gebleken, daar er nu geen misverstanden meer mogelijk
zijn. IIet gaf vooral op de tekenkamer veel extra werk, daar alle bestaande overzichts- en grondkaarten moesten worden aangepast.
Om de overgang niet al te moeilijk te doen verlopen ziJn tj.jdelijk de
beide nuuneringen op de kaarten aangegeven, tot het tijdstip dat iedereen
er wat vertrouwd mee was geworden. IIet later in dienst getreden buitendienstpersoneel is er direct mee opgegroeid en neet dus niet anders. De
ouderen zeggen nog we1 vaak: 'vak nunrner zoveel, je weet wel, oud nunmer
zoveel".
Bij de aannemers yrerd vaak de behoefte gevoeld. om de damnunrners ook vanuit zee zichtbaar te maken. Het is voor de schippers bij het verplaatsen
van graafmachines of van rijshoutpontons tijdens hoog water en soms in
het donker niet eenvoudig orn zonder deze nurmners het juiste bezinlveld te
vinden. Daar bordjes op de buitenste danmen echter erg kwetsbaar zouden
zi-jn, is dit nooit uitgevoeral. Ook is vaak de behoefte geweest om de damnummers vanaf de dijk of vanaf het voorland zichtbaar te maken.
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In de Brunapolder rtras dit vrij gemakkelijk te realiseren door de nurnmers
in zwarte cijfers te vermelden op de witgeschilderde betonnen "oversta;r
palen" Iangs de daar aanwezige afrastering. Deze overstappalen bevinden
zich an de ca. 200 m (voor elke rijzendam en elke middengronddam). Voor
de rest van de kust gaf dit wel problemen. Voor Groningen wordt de oplossing thans gevonden door de damnumners te vermelden op de dampalen bij de
hekken naar de bezinkvelden, welke door het waterschap Ommelanderzeedijk

na de dijksverzwaring zijn geplaatst.
Het waterschap heeft hiertoe de vereiste toestemming verldend en men
heeft reeds een begin gemaakt met het aanbrengen van de numners op de pa1en ( zie foto 1 45 ) .
In Friesland is het nog steeds moeilijk. Een bijkomend probleem is daar
het feit dat achter de zeedijk veeal eerst 1 of 2 zomerpolders liggen.
[!en kan het werk daar dan ook veel moeilijker per auto bereiken dan in
Groningen, vooral in de herfstmaanden. Ook zijn er vrijwel geen mogelijkheden om de damnumners op bestaande voorrderpen aan te brengen. Iliertoe
zouden dus speciale palen moeten lrorden geplaatst, welke i.v.m. de intensieve beweiding door hokkelingen waarschijnlijk ook weer geen lang leven

zijn beschoren.
Een afdoende oplossing

is

nog

niet

gevonden.
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Hoogternetingen.

Teneinde een indruk van de resultaten van de werkzaamheden te krijgen
werd vanaf 1937 en wordt nu nogt regelmatig gewaterpast.
In het verleden waren hiertoe in Friesland 1 en in Groningen 2 neetploegen beschikbaar. Thans is er nog 1 mobiele meetploeg voor beide provincies beschikbaar, die ook nog ca. 6 weken assistentie moet verlenen aan
de Meetkundige Dienst te Delft (rayon Noor'd) bij het opnemen van de ei/
landen Rottumeroog en Rottumerpl-aat.
Om een goede hoogte t.o.v. NAP in de omgeving van het werk te hebbenr wdren op regelmatige afstancten (ca 2lrn) zgrn. L-palen (2 m lange betonpalen
met een bout in de kop) aangebracht in het binnentalud van de zeedijken,
yra€rrop de juiste hoogte door waterpassingen \'vas aangebracht.
In het begin werd getracht jaarlijks alle vakken te waterpassen. Per bezinlcrreld werden 2 meetraaien gemeten en wel op 150 en 350 n uit de westelijke rijzendam. Daar dit een heidense klus was, vooral veroorzaakt door
het slechte lopen door de bezinkvelden heeft men, re€Jelmatig verdeeld
over de kusten van beide provincies, een aantal meetvakken aangfegeven.
Deze meetvakken worden dan representatief geacht voor de tussenliggende
velden. Ze worden verder nog onderscheiden in "primairett en tsecundairet
meetvakken. Hierdoor werd het meten een stuk eenvoudiger en minder tijdrovend.
De meetraaien stonden in het begin loodrecht op de kust (evenwijdig dus
aan de hoofddanunen) en lagen op 50, '150, 250 en 350 meter uit de westelijke dammen over een akker.
De meetpunten werden om de 25 m genomen. In principe werd de 2e meetlijn
tot 1 kn buiten de laatste rijsdam doorgetrokken. Uit deze gegevens kon
gemakkelijk een ihoogrtelijnenkaart' worden gemaakt.
De meetresultaten die op deze wijze werden verkregen gaven niet altijd
een goed beeld van de ilerkelijkheid. Inuners, het vras van groot belang op
welke plaats de baakhouder'de baak zette. Op een kluit of in een putje
kon soms wel 5 tot 10 crn verschil uitmaken.
Ook werden in dit systeem de greppels niet meegemeten, waa:door de hoogtecijfers een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid gaven.
orn aan deze willekeur een einde te maken werd, op mijn aandrang' besloten
een geheel nieuw meetsysteem op te zetten. Hiertoe werden de meetraaien
vastgel-egd evenwijdig aan de dwarsd€unmen op 50, 150 en 250 meter uit de
zeewaarts gelegen rijsdam en nogt een raai op 50 m uit de landwaarts gelegen rijsdam. On steeds op dezelfde punten te kunnen meten, werden in de
raai, Iangs een strak getrokken meetband, punten om de meter {tenomen, zodat dus autqnatisch de greppels en uitwateringen worden meegemeten. Ze
worden in de opname wel als zodanig aangemerkt, zodat ze bij de berekening van de geniddelde hoogte zowel wbl dan niet kunnen worden meegerekend. Deze methode betekent echter wel dat er veel meer meetpunten worden
op'genomen (400 stuks per raai oftewel 1600 punten per meetvak). In de onbewerkte bezinkvelden (vrij vlak) 'rorden de punten nu vaak om de 5 meter
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genomen (tijdsUesparing) .
De eerste jaren na deze omschakeling zijn als controle en vergelijkingsbasis de meetvakken volgens beide systernen opgenqnen.
Een nadeel van dit nieuwe systeerr is dat er geen "hoogtelijnenkaart" meer
kan worden gemaakt. Door deze veel intensievere maar ook nauwkeuriger
meetmethode was het niet meer mogelijk alle meetvakken jaarlijks op te
nemen. Afhankelijk van overige werkzaanheden werd dit al snel eens per
2 jaar en later zelfs eens per 4 jaar (m.i. nog ruim voldoende gezien de
opslibbingssnelheid van ca 1 cm per jaar). Ook het winterryerk (uitwerken
van de meetgegevens en in beeld brengen ervan) rrerd ook veel omvanSrijker. Hierin werd voorzien, door behalve de meetleiders ook de baakhouders
met deze taak te belasten. De latere chef meetploeg P. Schollema zag kans
dit werk sterk te vereenvoudigen door het inbrengen van de gegevens in de
computer en er daarna een bepaald programma op los te laten. Zi-in voorgangfers, o.m. J. Soepboer, N. wagenaar, A.M.C. Dorst' A. Ploegman' J. de
Weerd en J. Sikkenga hadden deze mogelijkheid destijds nog niet. Momenteel wordt nog steeds volgens hetzelfde systeem gemeten.
WeI wordt er gezocht naar een gemakkelijker en snellere methode' waarbij
zo mogelijk het vele loolNrerk door de bezinli<velden kan worden voorkqnen.
Met de hedendaagse moderne middelen moet hiervoor een oplossing te vinden
zijn. Een mogelijkheid is b.v. de opnames te doen met een Regalta of een
Elta, die ook door de tleetkundige Dienst te Delft (rayon Noord) vprden
gebruikt voor de jaarlijkse opnirmes van de eilanden Rottr:meroog en Rottumerplaat. In plaats van met waterpasbakens wordt hierbij met een spiegel
in de raai gelopen (per raai 1 man).
Met deze apparaten kan gelijktijdig de X, Y en z van elk punt worden
vastgelegd op een ponsband. Vastlegging viu'r het meetpunt d,oor het meten
met de meetband is hierbij niet meer nodig, zod.aE dit een grote vereenvoudiging is. De verkregen gegevens kunnen ln Delft verder worden uitgewerkt, de profielen srorden berekend en desgevJenst ook getekend.
De verwachting is dat met deze methode zeker 2x zo snel kan worden gewerkt' of dat met minder mensen kan worden volstaan
Bij de Meetkundige Dienst wordt mqnenteel nog onderzocht of er nogr betere
methodes zljn te vinden voor deze speciale, vaak moeilijk begaanbare ter-

reinen.
Sinds medio 1985 rcrden de meetwerkzaamheden uitgevoerd onder leiding van
P.J. Leusink. Betrokkene is per 1 juni 1985 teruggekeerd uit Zeeland,
waar hij ca. 2 jaar heeft geassisteerd bij de Deltadienst. De heer
P. Schollema ging toen meer automatiseringswerkzaamheden doen in Groningen (508). Per 1 januari 1986 ging hij geheel over naar de directie Groningen en per december 1986 heeft hij ontslag genomen i.v.m. een betere
baan in dd priv&sector (Dennenoord, Zuidlaren).
Voor de autqnatiseringstaken bij de dienstkring Baflo is intussen voorzien door de benoeming van een jonge MTSrer (J. Hageman te Norg), die ook
bemoeienis met de meetploeg, althans met de verwerking van de meetgegevens za1 krijgen. Wellicht za1 hij ook een gedeelte van zijn taak op de

- 134 tekenkamer vinden. Dit staat weer in verband met het vertrek per 1 december 1986 van de chef tekenkamer, de heer H.R. Mulder, die na een 40-jarig
dienstverband, lvaarvan 34 jaar op de tekenkamer te Baflo, van de wr gaat
genieten. Per 1 augustus 1987 zaL ook de andere tekenaar, de heer
J. smith de dienst met de VIIT gaan verlaten i.v.m. zijn Gl-jarige reef-

ti j.r.
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12. Veiligheid.

er door het tariefwerk een bepaalde mate van vrijheid voor het
personeel bestond, waren er toch wel leefregels voor de duur van het verbfijf op het werk. De achterliggende gedachte hierbij was, dat men het
niet correct vond dat de ene ploeg eerder van het werk zou vertrekken dan
de andere. Hierdoor zou, volgens de verwachtingen, onrust in de andere
ploeg en verslechtering van de kwaliteit van het werk kunnen ontstaan om
ook maar weg te kunnen.
,
Aan de hand van het trgetijdenboekje" werden vooraf voor het gehele jaar
voor het object de theoretische werktijden vastgresteld. Itet spreekt voor
zich dat de praktijk vrijwel altijd anders is (noordweste of noordooste
wind kon de theoretische tijd gemakkelijk met een half uur verkorten
c.g. verlengen).
De kantonnier gaf dan ook altijd het vertreksein voor de ploegen aan door
het zwaaien met een stok. IIad men voor dit vertreksein "de put er reeds
uitn, dan behoefde men niet meer te werken, maar moest we1 op het werk
aanwezig blijven. Dit is 66n van de medewerkers in de Lauwerszee destijds
noodlottig geworden. Op de mistige zaterdagrmorgen van 21 januari 1961
ging een groepje van 3 personen na voltooide dagtaak, om de tijd te doden
en starm te blijven, een wandelingetje maken op een zandplaat buiten de
bezinkvelden. Toen ze terug wilden keren was de mist zodanig toegenomen
dat de buitenste rijzendammen niet meer zichtbaar waren. Door de aanwezigheid van een laagje "wadwater" waren ook de voetstappen niet meer te
zien. Wellicht hierdoor enigszins paniekerig geworden ontstond meningsverschil over de te volgen terugweg. De 55-jarige J. van Seggeren uit
larijzel en de 37-jarige K. Nieuwenhuis uit Kollum besloten tegen de wind
in te gaan lopen, omdat ze op de heenweg de wind in de rug hadden gevoeld. De 38-jarige ongehuwde W. van der Ploeg uit Kollurn koos echter
voor een andere koers. Na een verschrikkelijke strijd met het ijskoucle
water, waar het koppel soms tot hun middel of nog dieper door moest, hebben ze na bijna 3 uur ploeteren de dijk weten te bereiken. De heer Nieuwenhuis had af en toe zijn oudere collega moeten voortslepen, daar deze
uitgeput en verkleumd was.
De heer van der Ploeg echter is jarnmerlijk verdronken. Ondanks veel zoekwerk door de reddingsboot Brandaris en vissersbofen uit Zoutkamp werd hij
niet teruggevonden (helicopters of vliegtuigen konden vanwege de mist
niet worden ingezet). Door de familie is de volgende dagen het zoeken nog
voortgezet, maar ondanks de inschakeling van een helderziende is ook het
stoffelijk overschot nooit teruggevonden.
In de Nieuwe Provinciale froninger Courant van 23 januari 1951 heeft
hierover een uitgebreid artikel gestaan.
Bij de inrichting van het Lauwersmeergebied is door de gemeente Het KoIIunerland in 1985 een weg naar de in aanbouw zijnde kruitfabriek naar hem
vernoemd (de Willem van der Ploegweg) (zie foto 1471.
Ofschoon
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Ilet vorenstaande veroorzaakte natuurlijk wel de nodige opschudding en
verontrusting bij de dienstleiding. Om een nogelijke herhaling te voorkomen vrcrd besloten voor alle opzichters en kantonniers een Bezard-zakcompas aan te schaffen. Ilet spreekt voor zich, dat hiermee het zojuist beschreven drama niet had kunnen worden voorkomen, maar ook de kantonniers
moesten zich wel eens beroepsmatig buiten de bezinkvelden begeven (b.v.
opnemen situatie aanwezige prielen i.v.m. afwatering e.d.), waarbij het
dan toch wel een prettig idee was dat men bij onverwacht opkonende mist
of zeedampen zich in elk geval kon oriEnteren op de te ne4en koers.
Ir. P. Sanders had destijds als lijfspreuk: "Ik ga nooit alleen het wad
in, zelfs niet in een A-vaktr.
Er zijn trouwens ook arbeiders en zelfs kantonniers die hun "wadvrees'
nooit zijn kwijtgeraakt. Persoonlijk heb ik ook nooit meegedaan aan het
wadlopen naar b.v. de eilanden. over dit wadlopen is clestijds een filn
gemaakt door Eniel van Moerkerken. In deze film heb ik, vermomd a1s damhersteller, dan ook naar aanleiding van een stelletje wadlopers die een
oversteek gingen maken tegen mijn medewerkers gezegd: "Dei speulen ook
met heur levent.
Door het ontstaan van kleine, maar soms toch ook wel vrij ernstige verwondingen op het werk, vooral tijdens het hakken en laden van rijshout en
bij damherstel (waarbij zelfs eens iemand een vinger is kwijtgeraakt'
doordat bij het palen slaan zijn maat er een klap met de perkoenhamer op
9af), ontstond steeds meer behoefte aan EHBOrers. Er was een regeling dat
mensen in het bezit van een EIIBO-diploma en a€rngewezen om in voorkomende
gevallen op het werk als E[IBOrer op te treden, hiervoor een vaste vergoeding per maand konden krijgen, wat zelfs in de pensioengrondslag werd
meegerekend. Volgens rnij is dit het door de dienst best betaalde diploma
dat je kunt behalen.
Nadat hieraan wat meer bekendheid was gegeven bleken er dan ook wel een
aantal medewerkers bereid om als zodanig te worden aangevrezen. In clit kader werd er ook voor gezorgd dat er op elke opslagplaats een EI{BO-trommel, spalken en een brancard aanwezig waren.
In de eind zeventiger jaren is er zelfs een door het Rijk betaalde EITBOcursus in gaflo gehouden, waaraan een 10-tal personeelsleden van de
dienstkring Baflo hebben deelgenomen en het diploma behaald. Jaarlijks
volgen nog enkele medewerkers van de dienstkring Baflo in Groningen de
herhalingscursussen, welke nodig zijn voor het verlengen van het diploma.
In verband met de veiligheid rerden de kantonniers later ook voorzien van
portofoons, \rerkend op het Rijksmobilofoonnet. Hierdoor werd het eenvoudiger en sneller mogelijk desgewenst assistentie in te roepen. Door de
moeilijke radioverbindingen met de mobilofoonpost te Groningen vanaf het
wad (achter de verhoogtde zeedijk) is later de mogelijkheid geschapen crn
via de steunzenders op Schiermonnikoog en Ameland de mobilofoonpost Leeuwarden (Rijkswaterstaat) te bereiken. Van deze samenwerkingsmogelijkheid
wordt dan ook nu nog steeds dankbaar gebruik gemaakt.

-13713. Uitzetten van het graafwerk.
Zoals reeds is vermeld bestaat het grondwerk hoofdzakelijk uit het hergraven van de volgeslibde greppels en sloten. Het is hierbij van groot
belang dat deze ontgravingen steeds op dezelfde plaats komen. De walkanten zijn daardoor steviger (zakken minder snel in) en men verwerkt dan
het aangespoelde slib i.p.v. het zand van de oorspronkelijke wadbodem.
In verband met het vorenstaande moge duidelijk zijn dat het erg belangrijk is dat, voordat het graafwerk begint, de greppels en,,sloten zo nauyrkeurig mogelijk worden a.rngegteven met stokken, door terplaatse deskundig
personeel. Om deze redenen stond dan ook steeds in de grondwerkovereenkcmsten dat, in afwijking van het gestelde in paragraaf 28 van de A.v.w.
1968, het uitzetwerk door het Rijk geschiedt (vanaf 1987 staat het er
niet meer in.
De plaatsbepaling gebeurt door metingen veelal vanuit de rijzendam. AIs
hiermee de plaats nagenoeg bepaald was, werd door het "voelenn met de
voet de exacte plaats bepaald en de uitzetstok geplaatst. Zoa1s reeds
vermeld werd bij handgraafwerk langs een lijn de insteek nader a€rngegeven met de strepentrekker.
Bij het mechanisch grraafwerk wordt door het aannemerspersoneel de greppel
"aangelopenr, teneinde de insteek goed te kunnen bepalen. Kron gegraven
greppels werden afgekeurd en dus ook niet betaald. In het begin werden
voor voor het verkrijgen van de uitzetstokken mooie rechte, niet al te
zlvare stokken uit de rijshoutbossen gezocht. Daar dit nogal tijdrovend en
dus ook duur was, is ca. 10 jaar geleden overgegaan tot het kopen van
bossen 'groene bleeslatten". Hieruit konden, als winterwerk binnen op het
opslagterrein te Zoutkamp bossen rechte, slanke, ca. 75 cm lange uitzetstokken worden gemaakt (zie foto 148).
Qn de plaatsbepaling in het terrein te vereenvoudigen werden in de lijn
van de greppelkanten op de gronddartrnen vaak vaste piketten geslagen. Door
hierachter "jalonsi te plaatsen konden de ertussen benodigde stokken worden ingezicht. In de winter (bij ijsgang) verdrrenen er weer veel piketten
en moesten dan, vaak door de kantonniers, weer herplaatst worden.
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Foto 145.

Damnunnrer

op een hekpaal van het Waterschap.
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Foto 147. De Willem van der Ploegweg (een eerbetoon in een grootse ruimte).
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Foto 148. De onderhoudskracht J. Werlrnan toont een bos uitzetstokken.

