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Dl.t beleLdsvoorstel ls olrgesteltt als vervol.g op en ter rritbrelding
van een eeral,er blj de dlrecteur-generaal van de Rijksnaterataat
ingetliend voorl"opl.g rapport betref fenale de landaanwinnlngsnêrken.
Ilet bevat onder meer êen beschrijving van ab htEtoriê, een verantwoording van het hulauge beleid en de visie en aanbevellngen voor
de toekonst van de landaanwlnnlngswerken, meab in overeenstemming
tÍet de tl3e1sèelllngen zoals deze zlJn neergelegó ln ib pKB Wadalenzee.
Door de RljkswaÈeretaat wordt voorgesteld het toekonstlge beheer
van de Landaannlnningenerken uit te !rc'eren volgens tb in atlt

beleldsvoorstel nêergelegdê visle ên aanbevelLngen.
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Bêlêidsvoorstel rnet betrekking tot de
landaanwj-nningswerken langs de kust van
Groningen en FriesLand.

1. Inleiding
Er worden sedert de dêrtiger jaren zowel in de provincie Groningen als
in de provincie Flieslard in het 9íaddenzeegebied over een lengte van
elk pln. 25 km aloor de SÈaat landaanwinningswerken ultgevóerd' resp.
vanaf de ÍJêstpolder tot dê Eenshaven ên vanaf Zwarte Haan t,/m de

Hoofdstuk

Ternaardêlpolder .
Het doel van de door het

Rijk

ondernonen landaanwinningsactiviteit

in

de Vladdenzeê was tenminste tweeëÍIei.
Enerzijds was het eên belangrj.jk stuk werkverschaff ing, werden er door
de verkregen kleigebieilen ( kvtelders ) agrarische belangen gediênd,
teffijl, analerzijds de landaanwinningswerken werden beschourtd als een

bêlangrijk voorland ter bescherming van de èijken.
Àanvankelijk opgezeí als handwerk werden de werken i!! de vijft!.ger
jaren ín gemechanlseerde vorn voorÈgezet door de dienst landaanwinning
van tte rijkswaterstaat in de directie Groningen.
Bij de landaanwinning wordt afhankelijk van het sÈadium van opslibbing
onderscheid genaakt in oude- en jonge kwe!.ders en slikvelden zijn heÈ
laagst gelegen ên erorden ondeÍscheiden in begToeide en onbegÍoeide
veldên.
De begroeiate sli.kvelden ríoÍden landÍtaarts begrensd dooï 2.9. jonge
knelders. Deze jonge kÍelders zijn ontstaan ten gevolge van de door
he! Rijk uitgevoerde landaanwinnings\derken.
Landsaarts daarvan llggen de hoger gelegen oud'e kvrelders.
De oude kwelders zijn ontÊtaan ten gevolge van tle lnspanningen die de
oevêrêigenaren zich hebben getroost, voordat het RiJk zich net de
landaanwinning bezig hield.
In Friesland zijn, net name 1n het gedeelte zwarte HaavHolrrerd
diverse oudê kweldets onkaad, rtaardoor zomerpolders ontstonden' Dê
onkaating bestond uit de aanleg van êen z.g. zoEerkade, hoog ienoeg on
overstroming in de zomer te voorkomen. ID de zomerPolderg en oude

- zkkrelders worden geen laÍdaanwlnnj.ngswerken uitgevoerd.
Dienden de landaanwinningswerken aanvankelrjk agrarrsche beJ-angen en
ab belangen van de kustbeschermlng en r'ê,rkge legenheld, thans eordt

lreer de nadruk gelegtl op de tbelstelllng 'rnatuurbes cherrning".
De huldige belelarsopvatÈ1ngên in het waddenzeegebr-ear, ten aanzien vàn
de landaanwlnnlngswerken zoals die ln het rapport van de Conmlssle
Mazure (8) en in de p.K.B. Waalalenzee (9) zljn aangegeven houdên onder

ln

een herwaardering van ate natuurlljke waarden van de zomer_
poLders, (oude) kweltters, hooggelegen begroeiab landáanwlnnlngs _
gebieden (= Jonge kr*elilere ) en tb lager grelegen slikvelden.
meer

volgens de P.K.B. I{addenzee zal van het oorspronkerrjk doel betttjklhg
van de la!êaanwl-nning, alleen nog Eprake kunnen zljn in geval van

natlonale ên (of) reglonale overweglngen. Dlt leldÈ op
zlch reeds toÈ een heroverwegrng van drvêrÉe faceÈten van de landaanwlnnlngsrerken. Daarnaast hebben de randaanwinnlngswerken hun werkIoosheldsbestrl-jilende functle van weleer verloren. verder wordt,
hoewel ook nu nog grote waarde trord! gehecht aan een voorland btJ lage
€torirvloeden, btj het. bepalen van krulnshoogte bij dl jkverzwaringen,
volgene DelÈanormen, in rnindere mate rekenlng gehouden net de
zwaarwegende

aanwezlgheld van êên voorlanê.
Gezlên het vorenstaande bestaat er voldoende aanleld.lng gezlen het
dooÍ dê regerlng en provJ.ncles voorgestane beleld ten aanzlen van heE
waddênzeegebletl, o dle ultvoêring van de randaanwinnLng te coetsen aan

tle in (b p.K.B. wad.atenzee neergelegate ultgangspunten en na te gaan of
en In hoeverre de huldlge werkwljze bij dle 1andaanwlnningswerken
veriler roêt norden aangepa6t.
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2. Eletorie

?:1:-l*gggggl
Het opwerpen van terpen crstreekÈ drie eeu\ren voor onze jaartêLllng ls
de basl,s geweest van de invloeat atte de mensen hebben uÍtgeoefenal op
ate kustujn. De aanlelallng tot het opwerpen van èerpen vormde het
opgevên van een noroadenbestaan. In verband net de voorÈgaande zeesplegerrljzlng werden dê terpen verhoogd om te kunnen dlenen v."or eên

-3veilige permanente bewonj-ng, waarbij de randen van de terpen werden
ingericht als bouwland.
Dêzê situatj-ê bleef beslaan tot in de vroege l4iddeleeuwen de zeê
overal d,iep het land binnendrong. Onstreeks de tiende êeu\,, tÍacht de
nens de cultuurgronden te vrijwaren van getij d.e- invloeden door het
aanleggen van - aanvankelijk nog lage en prinitievê - zeêdijken. op
verschillende plaatsen vond voor dezê dÍjken op natuurliike wijze aanslibbj.ng plaats. In Noord-Nederland aanvankelijk vooral j-n dê l.lidaleLzee, de lauwerszêê en in de FÍvelboezêm.
De sedinentatieonsÈandigheden waren in dergelijke inhasuuen veelal
giunstig. De eerstê landaanh'inningsactiviteiten concentreren zich in de
veertiende eeuw aanvankelijk op het herstel van de door de zee geslagen wonden (Mialdêlzee, Lauwerszee en Dollartl). Deze activiteiten
rreÍdên op groÈe schaal uiÈgevoerd door de kloosters in Friesland en
Groningen. Het waren net name de PreBonstratensers en de
CistercLënsers die op deze manier hun kloosters van bezittingen voor2agen,

Na 1580 begonnen d.e boeren ( oêvereigenaren) met het uitvoeren van
Iandaanwinnings\rerken. waarbij ziLj gezíen het recht op aanwas hun
eigendom tegen relatief geringe koÊten enorm konden uitbreiden.

3:?:-!egiiEllg:l
Dê bealij kingsgeschiedenis kan .in grote trekken als volgt word.en

geschetst.

In Noord-Friesland had het gebi-ed ten idesten van ale Middelzeê reêd.s
oEstreeks 1400 zijn huidige vore verkregen. Er vonalen daar een aantal
op elkaar volgende intlijkingen plaats, waaraloor een patroon ontstond,
zoals zj-ch dat na 1700 ook in Noord-Groni.ngen zou ont$ikke1en.
Ook ten oosÈen van de Middelzee had. orostreeks alie tijd de kust aI
vrijwel dezelfde voÍm als thans, behalve ten noorden van Holwerd en
Ternaard. De Middêlzee, welke diep iD Friesland vras doorgêdrongen en
de scheiding vormde tussen Westergo en Oostergo, was in de veertiendê
eeuvr reeds tot ver benoorden Leeur.rarden weer bedijkt. vele bedijkingen
in de l,lialdeleeuwen zijn tot staBd gebracht door de kloosteÍs. Dit iras
zowel in Friesland als in Gronj.ngên het geval

Na de Middeleeuwen is .in Noord-Friesland de gïootste landwinst verkregen in het l'lidde l zee-esluarium. In 1505 weÍd daar de Oude Bj-ldtpollen

bedijkt. een oppervlakte van niet rÍLind.er dan 5300 ha. Nadien rrerdên
nog eên twêetal rijen randpolders aangewonnen en wel in 1600 de Nieuwe
Bildtpol}en. in 1715 de oude Bj,Idtpollen en tenslotte in 1?54 de
Nieuríe Bildtpollen meÈ de Noorderleegs Binnênpolder, l{et d.êze bedijkingeD klram tot onstreeks 1800 een einde aan tle indij kingsactiviteiten
in de mond van de Middelzee. Langs ale noord.kust van Oostergo vonden
slechts weinig bedijkingen plaaÈs. In 1580 ontstonden de Oost- en West
Eolwerdêrpolder. tn 1590 de Ternaarderpolder. Tenslotte r,rerd in 1592
ten noordeD van Anjum het gïontlgebiêd. nog verrijkt net de Anjunmer- en
Lioessenserpolder. Nadiên staan ook hier de bed,ijkl-ngsactiviteiten
stil.
De beali jkingsgeschiedenis in het gebied. van de Lauwerszee strêkt zich
vêe]. langere peri.ode uit. De Lauwerszee was in de vroege
'o.rut
"ar,
l.liddeleeuven diep in het land doorgedrongen, Onstreeks het jaar 1000
liep de kustlijn vermoedelijk van Kollum over Buitênpost naar
Niezijl. Àan de westzijde alrong het Dokkumerdiep ver het land binnen,
terwijl dit aan de oostzijde met de Kommerzijlster Rijd en het Rêitdiep het gêval y.ras. In het westen blêef de vor[ ÈoÈ op heden vrijwel
gelijk, behoudens de afsluiting van het Dokkumer crootdiep in 1729,
waarrur nog een ttrêètal kleine polders yrêrd.bedijkt. Reeds in 1535 verkreeg de zuidkust de huidige vorm, In het oosten bleef de vrijde monding van het Feitdiep gedurende vele eeuwen bestaan, ofschoon tleze in
de loop der tijden door achtereenvolgende bedijkingen wel aanzienlijk
r.rerd. vêrsDald. was de KonEerzijlster Rijd reeals onstreeks 1570 afgedamd, in 1877 L'erd tenslotte de monding van het Reitdiêp van de zee
afgesloten. Door deze afsluiting l.tas tevens een elnde gekomen aan de
overstroE-ingen tijdens stormvloed in de stad croningen, dj-e tot 1877
via het Reitdiep in open verbinding stond mêt de zee.
In Noord-Groningen werd in de Mid.deleeuwen de oude loop van de Hunze
- langs Eenrum en het huidige PiêtêÍburen - successievelijk bedijkt.
Ook de Five].boezem lJerd aanzienlijk teruggedrongen. De lj.jn van de
zêe\rering van oqstreeks het jaar 1500 is ruin 200 jaar onveranderd. gebleven (bijlage 1). Dê kustlijn veranderde daartegen wel t.9.v. de
krreldervontring r maaÍ door invloed van de slad Groningen op het plattêIand van de Onmelanden werden de j-nitiatieven rn.b.t. bêdijkingen

afgere!0d. Bj-j de zvrare kelstsËorm van 1717 werd de dijk van
Pietersburen toÈ watum zeer ernstig beschadigd. voor deze dijk (de
Oude Dijk) Iag een naar heÈ oosgen in breedte toenemend voorland., dat
reeds door eeIt kade tegen de meest frequente vloeden was beschernd.
Dêze kade werd in de zomer van 1718 onder leiding van
Thomas van Seeratt over de gehele lengle van ruim 30 km vêrhoogd en
verzr,raard tot eên zêewerende dijk. De dijk van 1718 is nu nog gTotendeels als slaperdijk aanwezig; hij staat bekend als de l4idalendj-jk. Nad.ien gïoej.de het voorland opnj-euw regelmatig aan, zodat onstreeks 1800
weer êên íneer of minder brede strook kwelder aanwezig was. Tussen
vj.erhuizen en Pieterburen werd. in dê Napoleontischê tijtl de daar betrekkelijk smalle strook kirelder in etappes bedijkt. Ten noorden van
Warffum, Uithuizen en Roodeschool lag een veel bredere sÈrook
kwelder. Daar krramen achtereenvolgens drl-e groÈe polders tot gtandt de
Noordpolder (1811i 2o24 ha), de Uithuizerpoldet l1a27i 1085 ha) ên de
Oostpolder ( 1840; 1056 ha)'
get duurde tot na 1870 alvorens nieuwe activi-teiten r.erden ontplooid.
aoên kwamen bÍnnen drie jaaï tijd trree grolê inpold.eÍlngen
(westpolder, 1875, 535 ha en Eemspolder, 1875. 800 ha) en een kleinere
( Negenboerenpolaler, 1872, 275 ha) gerêed. Nadien voLgden tussen 1890
en 1945 nog een viertal polders (Lauwerpolder, 1A92, 285 ha;
Julianapolder 19231 59o hai LinthorsÈ Honanpolder 1940, 415 ha en
Esmapolder, 790 ha). Àan tle Friese nooÍdkust stonden cle bedi-jkingsactiviteiten tusser 1754 en 1900 gêheel stilr dLt in tegenstelling met
Noord-Groningen, vraar jui-st in de negentiende eeuw zeer veel werd ingepolderd. Onstreeks 1900 leefde langs de Frièsê noordkust de bêdijeeer op. Men paste echter een andere methode loe dan
k j.ngsactivilêi!
in Groningên - en vooÍheen ook j-n Frl.esland. zelf - gebruikelijk l{as.
De Groninger kustpolders zijn vrijwel uitsluitend j.n gebruik als bouvrland. In Friesland bestond daalentegerr meer behoefte aan grasland. In
pl-aats van een zeewerende àfjk legde men om de kvíelder een kade, d,le
beschern-ing bood tegen de lBeesÈ frequente yerhoogde vloeden. Binnen
deze kaale ontstond gtasland van goede kwaliteit, dat behoudens het in
het weideBeizoen bêtrekkelijk geringe overstromingsgevaar, vrijnel net
binnenctijks gïaaland is te vergelijken. Aangesien de overstromj-ngen
bijna uitsluitend in de winter (2 à 3 uraal per winter) voorkomên,
ondervindt de gïasroat in deze zomerpolders daarvan praktisch geen

-6schade. Slechts de extra zorg die aan de bewakj,ng van het vêe rnoêt
woÍden beseeed, valt als een nadeel te beschour.ren. op deze wijze zijn
thans tussen de veerdam bij Holwerd en zvrarte Haan xond 1100 ha oslkaad. Tuss€n Holiferd en Peasens komen slechts enkele klêine zomerpolders voor,
Àchtêr Peasens tenslotte ligt nog eên grolê zomêrpoldêr.
In Noord-Groningên wordt de grens tussen land en zee derhalve gevormd
door de zeedj-jk, a1 dan niet beschernd door een klrelder. Langs een
groot deel van de Friese noordkust daarentêgen is de overgang meer geleidelijk door de aanwezigheid van zomerpolders, d.ie veelal weer
worden bescheÍmd door een kwelder.
Vrijwel alle bedijkingen die tot stand waren gekomen, zijn ontstaan
uit kweldeÍs, hoewel soms ook rauw slik mede werd ingedijkt.*

2.
?

3. Landaanrrinning
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aanvankelijk op natuurlijke vtj.jze zonder enig
nenselijk ingrijpên. Tegen de díjk werd het voorland door sedimentalie
opgehoogd. Nadat een bepaalde hoogte itas berêikt, begon er êen bêgroeiing op te treden. van bel-ang is daarbij vooral- de pionier
Salicornia herbacea L., de zeekraal of Krabstruik. Door de aanwezj.gheid. van begroeiing wordt het waÈer gedvtongen bepaalde wegen
De kwelders ontÊtonden

t In 1860 kwam een eind aan eên langdurige proceduÍe tussên de St'aat
en de oevereigenaren m.b.t. het êlgêndomsrecht op de groene aarnwas9en.
De strijal was begonnen in 1811 bij de invoêÍLng van tle code clvil,
naarin de toekomstige aanlrrassen tol staatseigênd,om werden verklaàïd.. Het Burgerlijk vletboek van 1838 nam deze bepaling over en dê
oevereigenaren Íderden nu gesonneerd de sind,s 1811 ontstane kweldêrs
over te dragen aan de staat.
De oevereigenaren bleven zich beroepen op het Landrecht, op grond
\Íaarvan zij aanspraak nàaktên op het eigendoro-gÍecht van de groene
AêNWê9SêÍI.

In Groningen geschiedde d.at o.g.v. het onmelander r,andrecht daÈ in
boek v, art. 51 bepaalde r "À11e aangeslagen landen zullen iJezen dergenen, den diê an haer land anslaan' gelijck dat van oldes.j.s gewoonteluk. rl
In 1860 nees de tloge Raad de vordering van d,e Staat af.
In 1870 verklaarde de l4inisteÍ van Financiën dat de Staat geen rechten Eeer zou doên gelden op de groene kgtelders.

-7 (de onbegroeide gedeelten) te volgen. HeC b€groej-de gebied hoogt vêrder op, terwijl de onbegroeide gedeêlten stabiel bLijven of zelfs wat
dieper worden door de toenemende hoeveelheid vrater, die nu over een
kleiner oppervlak moet afstromen.
Naarnate het teïrein hoger word.t neemt de alichtheid van de begïoeiÍng
toe. Ook het aantal soorten breidt zich dan uit. Tenslotte is vrijwel
het gehele terrein begroeid. De waterbewegj.ng heeft d.an voornanelijk
plaats door een aantal geulen. Deze geulen verenigen zich bij uitbreiding van het gebÍed tot groËere geulen, rrelkê tènslotte tezanen 6én
grote geul naar het diepe water vornen. Het patroon van de geulen ig
zeer grj-11i9 en verlegÈ zich voortd.urend,.
De invloed. van de vegetatie op de sedinentatie is zeer groot. Zolang
dê plantengroej. ontbreêkt, zeE zíc}] vaak slechts zand.ig nateriaal af.
zodra de begroeiing voldoende dicht is geuordên, remt deze de HatêrbeHeging zoveel af, zodat ook ale fijnere besÈanddelen uit het zeehrater
bezinken.
VeÍdêÍ wordt vaak veêI zand aan de rand van het begroêide gebied
Èegengehouden, zodat slechts de fj.jnere delen daarin doordringên. Tenslotte beschermt dê vegetatie het sediEent tegen eros j-e, zowel door de
beschutting tegen golfslag die de bovengrondse delen geven, als door
versnelde indroging van het vers afgezetle matêriaa1 onder i.nvloed van
de vêrdanping door dê planten. Door het grillige patroon van de waterIopen is ook de bodengesteLdheid en vegetatie zeer gevarieerd. In
prlncipe komt na-bij de kreken de licht.ste grond voor. Door de geulverleggingen treden echter allerlei variaties op. Daaï speelt dan weer
doorheên dat de grond in hoger gelegen gebieden - dus van een aanwas
nabij ale dijk - gemidateld zwaarder is dan in de lager geleger terEêIIIêIIr
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is nen er reeds lang geleden ( achttlende eeuw) toe
overgegaan het grillige, natuurlj-jke geulenstelsel van de buitendijkse
grondên te vervangên door een kunstmatig afwateringssysteem, Dit beatotd uit een stelsel van loodrecht op de kust staande greppeis rnet
In
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circa 100 m, ilte uitnondden ln een dwarssloot, $elke op
zljn bêurt neer ln verblnallng stond met een loodrecht op de kust
staand.e ultpaterlng. Íusgen twee opeenvolgende ultraterlngen werd een
doorlopende gronttdan of laanakker gevormd. Langs ledere dwarssloot lag
een lengte van

eveneêng eên grondd,am. De grêppels en dê sloÈên lbêsten, nadat ze
iÍaien volgeslÍbal, !/Íeer tÍordên opgeschoond. Dlt l{erd ir de wlnter ge-

als er voor

dê arbelders op het boerenbêdrijf wel-nlg te doen
vlêl. Mên begon een nÍew{e stlook van 100 m te bêgrêppelen als de vorigê strook funk b€groeid was en ook op tb nleuwe sÈrook reeds begroeling begon op tê tÍeden. De hoogite was dan ongeveer 0.2 n + NAp of
0.3 m - cHÍ{. Door dêze systemàtlsche ontwatering is db drooglegglng
daan

gunstÍgef tlan bij als natuurll,jke opsllbbtng, waardoor dê begÍoeltng
zlch beter ên vraarschljnltjk ook op een eat lager nlveau ontelkkelt.
Ook hêt verloop 1n zsaarte van d€ grond ls veel ntntter grllllg. Naalat

Íe ontÊtaan worden de kr'íelders meer of nrnder rnlenslef als
vêeweldê gebruLkt. Door dê grondtiarnmen ls ledere pLaats van dê k\rêlater
voor het vee goeal berelkbaar. BiJ opkonenat nater l<an hêt anel naar è
vellige zeedlljk teruggêbracht wordên. Bi.j alezê werkwj.Jze ls het vee
alus vellLg6f cbn btJ de naÈuurUjke opsubbing net zijn 9ri1lt9e
begroej-J-ng

Stelsel van Íraterlopèn. r,angs dê GronLnger noordkust wordên overwegend
Bchapen geweld. Iángs dÊ Frlese noordkust treft nen naast schapen ook
vêÊI hokkellngen (éénjarlge rundêren) aan. De hlervoor beschreven voro
van lÀndaanÍrlnnlng word,È rÉesÈal ile boerenmethode genoend, uLt,gevoerd
iloor tle aangrenzende kustboeren.

2.3.3.

door

Kwe!,alêrvo

?oerd door het

Rljk

een

afwaterl

teem u1

ntle Staat,n (gewtJzlgtle Sleêswl
Jk-Holstelnse

Tot onstreeks 1925 neralên met. de boerênmethoab nog behoorlljke resultatên behaalil. Als gevolg van verschlllende oínsÈandlghed.en werden deze
echÈer stêeda slechter. rI' praats van aanwLnSt kwan zerfs verlles van
kwelder vooË, hetgeèn tenslotte g'êvaar begon op te levêren lDor dle
zêekerendê

tlljken.

ênlgerlêi etjzê maatregelên
iorden genomen. Nu zag t!è Staat zlch ln ab tlert.tger Jaren voor heÈ
problêem geplaatst on emprool te vinden voor grote aantallen werkroze
arbeldefs. Door cornbinatie van deze belale mstandlgheden keram l=n o[,
Etr moê6ten dus op

-9de gedachte de landaanwinning van Staatswege*

te

entamerên.

Alvorens de Slaat daadwerkelijk met de land.aanvrj-nningswêrken kon
starten moest er eerst overleg worden gepleegd. meÈ de overeigenaren. Er was nl. een twistpunt, dat z'n oorzaak vond in het ond,erscheid alat, Burgerlijk wetboek naakt tussen natuurlijke en kunsÈmaÈige aanvrassen (art. 652 B.W.).
Beide partijen hebben water in de wijn gedaan, wat heeft geresulteerd in het afsluiten van zogenaamde deliÍnitatiecontracÈen,
(bijlage 2) waarmede het gebied waarop dê oevereigenaren volgens
het recht van oeveraanwas hun rechten konden doen gelden definitief vrerd begrensd.
Dezê contracten (akten van d,ading), die onderling geringe verschillen veÍtonên bevatten eên grensregeling en êen aanlal ïêchten en verplichtingen van beide partijen jegens elkand.er.
Niet alle oevereigeraren hebben een delirnitatiecontract afgesloten met de Staat en zij tlie d.it wel hebben ged,aan niet allemaal
in dezeLfde periode.
Daar waar geen delinitatiêcontracten gelden en toch landaanwinningswerken worden uitgevoerd zj.jn akten gesloten die enkel een
grensÍêgeling bevatÈen. Zodanigê akten zijn alleen in Friesland
gesloten.
Daar zoals ven0eld met de boereDmethod.e bereikte resultatên slecht
ríaren geworden werd naar een ander systeem uitgekeken. Hiertoe werd
het langs de noord en vrestkust van Duitsland - een gebied d,at goeal

vergelijkbaaÍ i.s net de Noord-Nedêrlandse kust - gebruikelijke systeen
overgenomen ( Sleeswijk-Holsteinse methode), zij bet dat een aantal

* Voor de SÈaat noet achtereenvolgerur worden gelezen:
Vanaf [idden 1935 net ministerie van financiën i.c. het Technisch
Bureau der Domeinen.
Per 1-12-1945 het rinisterie van openbare werken en irederopboue

i. c. afdeling waterstaat.
Na 1946 het ministerie van verkeer en waterstaat i.c. Rijkswaterstaat, Technisch Bureau d.er Domeinen van de Rijkswaterstaat.
Vanaf 1955 het einisterie van verkeer en waterstaat i.c. Rj.jkswaterstaat, directie landaanwinning. afdel!.ngen Leeuwarden ên Baflo.
Na 1962 het ministerie van verkeer en waterstaat i.c. Rijkswaterstaat, dj.rectie croningen afdeling landaanwinningsvrerken in
Friesland en Groningen.
Per 1-4-1975 het ruinisterie van verkeer en waterstaat i.c. Rljkswaterstaat, directi.e Groningen, d.ienslkrj.ng Baflo.

- t0 wijzigi,ngen irerd. aangebracht.
Het nieuwe element. bij dit systeem, is het gebruik van golfbrekers
(bijlage 3). Deze golfbrekers van lichËe constructie vrorden op de volgende wijze gefiaakt. Er wordèn twêe rj-jen palen aangebracht net een
afstand van ci-rca 0.2 m tussen d,e rijen. De waalbodem wordt ongeveer
één steek uitgegraven en opgevuld met stro. Daarboven eorden bossen
rijshout aangebracht en flink aangestampÈ. Over het rijshout word! van
paal tot paal een draad aangebracht. om opdrijven van het rj"jshout tj.jdens hoog water te voorkomen. De bovenkant van een dergelijke dam
(veelàI rijzendam gênoend) ligt op 1.3 m + NAP, heÈgeen overeenkomt
net 0.3 n + GHW. Tijdens nororale vloedstanden en ook nog bij êni.ge
veÍhoging bÍeekt de rijzendam de golfslag in aanzienlijke mate. Deze
constructj-e beantwoordt góed aan haar doel, maar vraagÈ vrij v€el onderhoud. Door de elasticiteit
kunnen deze dammen toch behoorlijk weerstand bied.en aan de aanval van he! water. De gïote doorlatendhêid
voorkont, dat er aanzienlijke. drukverschillen ter weerszijd.en van de
rijzendam ontstaan. wel zijn dezê dêJnmen bijzonder gevoelig voor ijsgang. vooral zolang zij nog hoog boven de wadbodern staan. Ten ej-ndê zo
spoedig nogeLijk het onderhoud aan de Íijzendam te kunnen beëindlgen,
irordt dêzê zo spoedig mogelijk door een gronddan vervangen. Vooral de
schade door ijsgang nordt dan belangrijk beperkt. Daaror0 wordt ter
vreerszj-jden van de rijzend.an op enige afstand, een zogenaamde sEaksloot
gegraven. Deze vulÈ zich net slik ên dê uitkoDend.e grond h'oralt têgen
de rijzendan geworpèn totdat dêzê geheel Eet grond ls bedekt, waarna
het onderhoud rLinimaal wordt.
Het is echter vrijweL alt.ijd onmogelijk dirêct een dam van grond te
naken, omdat de oorspronkelijke waalbodem te zandig is. In de smaks1olen sedimênteert echter aanzj-eulijk slibrijker materiaal, dat bij
indroging dus meer sàmenhang heeft en zodoende meer wêerstand aan
golfaanvallen biealt. Verder is het niveau van aanleg vaak zo 1aag, alat
Èe gEote ontgravingen zouden rnoeten worden gemaakt oÍ[ in één keer voldoende specj-e tê vêrkrijgên voor het opwerpen van een da.u vàn de vereiste breedte en hoogte. Met behulp van deze rijzendanuren worden bezinkvelden van 400 bij 400 m aangelêgd. Iedere 400 m j.s er lood.recht
op de kust een alergelijke dan. op een afstand van 400 m uj.t de zeedljk
of de kwelderrand beyindt zich een dwarsdam. t'teestal zijn trvee of
drie, j-n enkelê gevallen meer bezinkvelden achter elkaar gelegen. In

is op iedêre 200 m een opening uitgespaard oÍn de uitlrÍatering door te laten, die dient voor de aan- en afvoer van }reL zeewater. Het bezinkveld wordt dan verder onderverdeeld in vakken van 100
bij 100 n door danmen, opgeworpen van grond. Deze zijn u.iteraard veel
lager dan de rij zendarunen. daar het niet mogelijk is grondda$[en in
één keer op te werkên van de oorspronkelijke hoogtê van d.e wadbodem
(variërend van NAP tol. 0.7 n + NAP) tot 1.3. u. + NÀP. Aan de zeezijde
van de gronddan bevindt zich weer een snaksloot ten dienste van de
dwarsdammen

grondhaling.
Op d.e uj-tlratêringen Eonden dnarssloten uit, die aan d.e landzijde van
de d}íarsgronddanmên U-ggen. Loodrecht op dê kust bevindt zich tenslotte de laaÈste veïtakking van het stelsel van waterlopen, de greppels. De afstand tussen deze greppels varieert van 5 tot 12 n hart op
hart. Tussen de greppels liggen de akkers d.ie, afhankelijk van de
hoogteligging, al dan niet zijn begroeid.
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Door dit samenstêl van rij zendaumen, gronaldam&en en rraterleidingen
vJordên gunstige onstanaligheden voor de sealimentatie geschapen. De rijzendaquoen verhinderen dat onder nornale omstandighealên golfsl-ag van

enige betekenis binnen de bezinkvelden ontstèat. Tevens kunnen nu
langs de kust geen dwarsstromingen optreden. Door het stelsel van
waterlopen krijgt het water een goede geleiding en treedt minder erosie op. verder draagt dlt ontwateringsste lsel er in belangrijke urate
toe bij, dat de grond op de akkers goed kan uitalrogen, Daardoor hecht
nieuw afgezet nÀteriaal zich beter aan de ondergroDd. over de functie
van de grreppel nog het volgende. Bij de boerênmethode is de greppel
een hulpnidalel om de tussenliggendê akkers te ontwateren. De sedieentatie heeft in hoofdzaak op de akker plaats, 'raar dê vegetatie het. in
hèt water aanwezige slik vasthoudt. zijn de greppels gevuld net slik,
dan r.rorden zij weer uitgegraven. De uitkonende specie nordt op de akkeï gebracht. voor zover de bezinkveldên begroeid zijn, wordt het
grootste deel van het sêdinent op de akkêrs gevangen, zowel bij de
boerenmethode als bij de oorspronkelijke Sleeswj-j k-Holsteinse methode
i{orden slechts de begroeide gebieden begreppeLd.

- tt
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2.3.5. Sedimentatie en begreppeling begroetde en onbegroeide gebieden
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Bij de in Nootd-Nedêrland gebruikeLijke ge,rijzigde SleeswijkHolsteinse nethodê worden ook de laag gelegen, onbegroeide bezinkveLden begreppeld. Er zijn hieïbij telkens 3 bezinkveldelt, het zgn.
A-, B- en C-vak.
tn de laaggelegen bezinkveld.en echter zijn de omstandigheden enigszins
anders d.an in dê begroeide. Tijilens de overstromingsperiode wordt op
de akker lrel slik afgezeí. aoch door het afgaande water wordt d.ít.
verse laagje elik vrj-jwel in zi.jn geheel in 'de greppel gêspoeld,. Het
grootsÈe deel van de slikvangst vindt dus in d.e greppel plaats. De
greppel vervui-t deshalve in de onbegroeide bezinkvelden een dubbele
functie. Dezê j.s zovJel ontwateringse.id.del als slikvanger. Betreft. het
kleine grêppels, dan zullen deze betrekkelijk bpoeati.g \{eer gevuld
zijn. De hoeveelhêid gevangen slik is dan klein, naar ook de ontuatêring komt. spoedig in het gedrang. Dê functies van slikvaDger en ontwateringsniddel zijn dus eigenlijk niet met êIkaar te verenigen. Deze
moeiLijkheial is opgelost door de greppels in de lage gebieden groot en
breed te Ínaken. zj-j vangen dan enerzijds een grote hoeveelheid slik
Èendijl anderzijtts hun ontwaterende functie zo lang nogelijk in stand.
Ten einde goedê resultaten tê bêhalen is het echter nodig, dat
blijf!.
de greppels zodra zj.j gevulal zijn, weer \4'orden opgeschoond. Dit inpliceert dat de greppels veelal éénmaal per jaar hergraven noeten wordên.

t

?:3:9:-!iis9-Y91-sl!v99ritc-!111
Het gÍaven van ale greppels werd aanvankelijk alleen in handkracht u-i tl
gevóerd. Daartoe warên grote aantallen arbeiders noatig, die in de jaren dêrtig met hun grote werkloosheid inderd,aad ter beschikking s!onden.

Het arbeidêrsbestand heeft destijds ruim 1000 bedragên en bêstond,
voornamelijk uit werklozên aangevuld met een honderdtal zgn. vrije arbeiders.
Nadat gedurende de.óorlogsjarên de landaanwinning wegens gebrek aan
matêriaal en arbeiders vriJwel stil had gestaan, waarbij voor 1940 bereikte resultaten bijna geheel verloren gingen, werd omstreeks 1946
opnieuw gestarÈ, wederon in handkïacht. Door dê oplopende conjunctuur

- 13 het aanbod van werklozen na 1950 sterk af, Daardoor kwam het
regelmatig nodige graafwerk in gevaar. Er werd derhalve gezocht naar
rnidd€I€n óm hêt graafwerk mechanisch uit te voeren. waardoor de
arbeidsproduktie per uran aanzienlijk opgevoerd. zou kunnen worden.
Nadat enkele andere denkbeelden prakti,sch niet uitvoerbaar rraren 9ebleken, werd. een ploeg ontr.orpeni hiermede werdên goede resultaten bêreikt.. Deze werd, verder ontwikkeld, zodat men tenslotte over ploegen
beschikte, die êên greppêI net een inhoud van circa 0.2 m3 per m konden maken. De tÍekkracht hrerd geleverd door z\,rare rupstrekkers. Hoewel
de ploegen in koÍte tijd veel grond konden verzeeÈên, kleefden aan
deze werkwijze toch een aantal bezwaren. Àllereerst konden dê rupstrekkers slechts in zandige gebiêden werken. zodra de opslibbing - en
daar is het tenslottê om begonnen - enige omvang aannam. zakten zij
weg. Daarnaast blêven eï aan de uiteinden van de greppiels grote
stukken onbevrerkt, daar de draaicirkel van ploeg en trekker samen
groot was. Bij een greppellengte van 100 xa bleef dus relatj.ef een
gïoot deel onbewelkt. ilan dit bez\raar werd tegeEoet gekomen door de
greppels over de gehele lengte van het bezinkveld. (400 n) door te
trekken. Daardoor werd. de opslibbj-ng echter aanzienlijk slechter, hetgeen natuurlijk allend-nst de bedoeling was. Ook de begroeiing had,
voorzover aanwezig, veel te lijalen, De lange schuÍfboÍden, die de uitkomende grond naar het midden van de akker schoven, brachten ernstige
schade aan de vegetaties toe.
Tenslotte konden met deze apparatuur slêchts korte werktijden \íorden
gemaakt, daar de trêkkers tijdens hoogwater naar dê tlijk terug moesten
zodat veel tj.jtl mêÈ heen en wêer rijden verlorên ging. In verband net.
deze bezwaren past men deze werkwijze nu niet meêr toe.
Na <ie rninder gunstige ervaringen met dê ploegen nerd naat een andeÍ
systêem gezocht. TenslotÈe werd een graafnachj.ne ont'rÍkkeld, alie goed
voI'aloet. Deze bestaat uit een ponton met een grondvlak van 4 bij 2
meÈer. op de ponton is een hydraulische grijperkraan gemonteerd, d.ie
met oliedruk werkt. Dê notoï is opgesteld in de ponton, eelke waterdicht kan !íorden afgesloten. De voortbeweging vindt, plaats net behulp
van een lier. De kabel die over deze lier loopt, is bevest.igd aan een
ploegschaaranker. De uachinist neemt met de grijper de grond uit de
greppel, deponeert deze op het nidden van dê naastgelegen akker ên
trekt dan de ponton wat achteruit. naarna dezelfde setie handelingen
opnieuw beginÈ. Deze machines hebben boven de ploegen grote voordelen. zij kunnen op vrijvrel alle soorten teuein werken. ze blijven
nam

I

tijdens hoogiÏrater verankerd in het bezinkveld. achter, zodat dus de gehele periode gedurende welke het bezinkveld niet net water bedekt is,
kan hrorden gewerkt. Het bijkomende handvrerk is bij deze machines gering. Het beperkt zich tot wat egalisatiewerk en het wegwerken van
achtergebleven brokken grond. Een zeer groot voordeel in vergelijking
met handwerk is, dat dê uitkomendè grond in grotere brokken op d.e
akker lroÍdt gebracht. Dê gÍijper nêemt in ééruraal plm. 0.3 m3 mee. Dit
brok grond blijft vrijwel in zijn geheel op dê akker staan. In hand\{erk bestaat 0.3. n3 daarentegen uit ongeveer 60 à 75 spitten. De
kansen op erosie zijn in het laatste geval dus veel groter, daar de
zee veel Beer aangrijpingspunten heeft. Evenals bij de ploêgen het
gêval nas. brêngt ook deze machine schade toe aan d.e begroeij.ng. Door
de grote brokken grond \,rordt zij verstikt. In de zwaar begroeid.e
gedeelten van dê bêzinkvelden zal rnen d.eze Ínachines dus bij.voorkeur
niet gêbruiken. Nadat de hierboven beschreven machinê was ontwikkeld.,
is er nog êen ander type vêrschenên. Ook bij alit type vormt een ponton
de basis. In plaats van net een gËijper is deze machine echter met êen
lepelbagger uitgerust. Voor het overige is de vrêrkwijze geheel alezelfde. Een voordeel van deze machine j-sr dat de kanten van de greppêl
beter in stanal blijven. Bij de grijper staat de rranal nabij de j-nsteek
vrijwel verticaal. In het víekê naterj-aal treden dan vaak afschuivingen
op. Door de lepelbagger wordt eèn talud. van 1 : 1 1/2 gemaakt, d.at
betêr houdbaar is.
Eên nadêel is, dat de nachine voor het afwerken van hoeken van damnen
en degelijke wat rnoeilijkeÍ te hanteren is.
De capacitei€ van bej.de machines ontloopt elkaar weinig, hoewel mêt d.ê
lepelbagger gerniddeld een wat hogere prestalie nordÈ bereikt.
In het algemeen kan van de mechanisaÈie in de landaanwinningswerken
gezegd worden dat het nuttig effêct van het bestede geld bij machinale
begreppeling. voorzichtig geraand, ongeveer vier à vijf maal zo boog
is als bij handwerk. De mechanisatie in cloningen h'as in 1955 vrijÍrel
geheel ingevoerd en in Fliesland rras dat fn 1957 het geval.
Deze nachanisatie wordt nog steeds verdêr ont\,íikkeld en heefÈ er o.a.
toe geleid dat het. grondwerk vanaf een bepaalde terreinhoogte wordt
gefreesd, dat víil zeggen dat de specie net behulp van een rotor, die
aan een rupsvoertuig is gemonteerd, wordt weggeslingerd over de akkers. Het voordeel van dêze meÈhode is daÈ de vegetatie (vooral kwelaiêrgras) door de geLijkratig opgebrachie specj.e heengroeit en deze
vastl-egt. Sedert 1955 worden de vrêrkzaanheden steeds meer uitbêsteed.
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De landaanwinningswerken van hel Rijk zijn tot de 60-er jaren regelmatig uitgebou\,fd. Daarna moest er weg'ens een ingevoêrde bestedingsbeperking bezuinigal worden, Dit heeft ertoe geleid dat sindsdien de
jaarlijkse bewerking van de bezinkvelden werd gervijzigd. tur een
2-jaarlijkse. Voor de onlwikkelingen qua hoogte vanaf + 1962 tot. +
1979 zíe bijtage 7. Ook heeft men j-n 1965 de breedte van de in bewer-

king zijnde strook gereduceerd.
In Friesland zí)t et landaanwinningswerken van Zwarte Haan tot en eet
de Ternaarderpolder.
De landaanwinningswerken in de Lauwerszee zijn in 1966 gestaakt

i.v.n. de afsl-uiting van de Lauwerszee ln 1969. In verband met deze
afsluiting zj.jn de daar geldende delinitatiecontracten gewijzigd.
De rest van de landaanwinningswerken bevinden zich in dronj-ngen vanaf
de Lauwerszee tot aan de Eens.
In hêt oostelijke deel zi.jn voor de Enmapolder in 1948 land.aanninnj,ngswerken gestart met aanvankelijk als Eotief kereldervorming.
In 1965 r.{erd het notief tot voortzetting van de sj-ndsdien aangepaste
werkwijze (intensiever) in alit gedeelte "kustverdealiging'r .
In 1969 verviel er een deel van dit werkgebi-ed i.v.n. de aanleg van de
EeFshaven. Dit betekende tevens afkopea van de daar geldende
deliBitatiecoIIt!acten.
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Inmiddels vraren er een aantal ontwikkelingen gaande die vroegen om een
herbezlnning op dê uitvoering van de land.aauwinningswerken.
In í965 bracht de Stichting het Nederlandsch Economisch Instituut in
opdracht van de Rijkswaterstaat haar rapport uit over de econosLische
ên sociale betekenis van d,e landaanw!-nningswerken in Noord-Groningen
en Noord-Frieslanal.

Volgens dit rappoÍt verdiende het de voorkeur. nationaal-economisch
bezien, om de werkzaamheden stop te zetten en de verplichtingen krachtens ale delimitaÈiecontracten af te kopen (7).
Zoals eerdeï vermeld nam de omvang van de Landaanwinningswerken in
deze periode vanwege financieel-economi-s che Ítlotieven sterk af.

Bovendien rezen er t\.rijfels over de effectiviteit
van de gewilzigde
Sleesrrijk-Holsteinse met.hode. Vènaf die tijd vindt er êen ontwikkeling
in de uitvoering van de landaanwinningswerken plaats die steeds meer
de oorspronkelijke Sleeswijk-Holsteinse nethode benadert.

in êen vergadering van provj.nciale Staten van Gronj-ngen
een motle aangenomen i.v.m. de te verhogen zeedijken in het kader van
de Deltawet, alj.e leidde tot de instelling van d,e ComElissi.e v.d. Bom.
l4et inachtnerning van alLe technische. econonische en financj_ële aspecten moest de conmissie een keuze naken uj.t vj"er alternatieven,
In

1967 werd

l.
2.
3.
4.

Verhoging van de bestaande dijk,
Àanleg van een nieuwe dijk op 3 k.gl uit de kust.
Aanleg van een nieuwe aiijk op 1.5 kln uit de kust.
Verhoging van de bestaande dijk en de aanleg van êen wadpold,êr voor
dê rêcreaÈie.
De keus viel op alternatief 1r puur op financieel-êconomische motieven. Op 10 decenber 1969 stemden provinciale Staten in net het voor_
sÈêl van cedeputeerde Staten om de bestaande dijk te vêrhogen. DiÈ betekende dàt van een eventuele indijking van de landaanh'inningsv/erken
geen sprake meer kon zÍjn.
In Friesland is, behal-ve voor het gedeelte Zwarte Haan-Holwerd., eenzelfde besluit genomen en uitgevoerd.
Dêze besluiten van de Staten van Gronlngen en Friesland sloten goed.
aan bij de omschakeling van de gewijzigde Sleêswijk-Holsteinse methode
op d.ê S leeswijk-Holsteinse methode met. enkele aanpassingen.
Hoewel inalijking niet d.oor de oevereigenaren was bedongen in de deli-.

mÍtatiecontracten, wag eÍ toen een reëIe veronderste lling dat de land_
aanwinnlngs\derken te zijner tijal zouden worden ingedijkt.
Door de beslissj.ng van provinciale Staten verloren dè ttelinitaLiecontracten een deel van hun sociaal-econorllsche waarde.
In 1968 stelde de Konj-nklijke Nederlandschê Academie voor Wetenschap_
pen, overtuigd van de grote naÈuurwetenschappelijke waarde en culturele betêkenis van het t{addengebiêd voor Nederl-and, een coroElissie in
om een veelzijdig onderzoêk in te stellen naar de gevolgen van een
inpoldering van d.ê Waddenzee.
Deze connissie bestónd uit 6 leden met a1s voorzitter
prof .ir, Jac,Th. ttrijsse.
Àan de commissie rrerden waarnemers toegevoegd bestaande uit leden van
Gedeputeerde Staten van resp. Noord-Holland, Friesland en croninqen,

ÀLs reacti-e daarop ontstond in 1969 het voornemên om een waddenzeecosmissie in te stellen met als opdracht het voorbereiden van het te
voeÍên regeringsbeleid Ín het wad.denzeegebied met name met bet.rekking

tot het inpolderingsvxaagstuk.
Deze conmissie, met als voorzitter prof. l,lazure, bracht in 1974 haar
Dit rapport betekend.e eiqenlijk de eerste daadwerkelijke aanzet voor
een nieuwe beleidsóntwikkeling in dit gebiect omdat dê grote natuurlijke waarden van de waddenzee duidelijk wêrden ond.erkend.
Op basis van een kosten-batenanalyse werden in zrn algerneenheid plannen voor inpoldering afgeraden (8).
Het behoud van natuuïgebieden kreeg een hogere prioriteit dan de uitbreiding van het landbouwareaal, aanbevol-en werd d.e Wadd,enzee alg
L'aardevol natuurgebied te handhaven. De regering heeft in de vo]m van
de P.K. B. -Waddenzee gestalte gegeven aan dit bel_eid.suitgangspunÈ.
Daarnaast is er op provinciaal niveau op ingespeeld met het ontwerp
" Interprovinciale Strustuurschets voor het Ííaddenzeegebied" , die g1obaal dezelfde intentie heeft als de P. K. B. -Waddenzee. Ook het initiatief vretsontwerp Waddenzee streeft hetzêlfde doel na.
Ook ale afwijzing door de regering van de concessie-aanvraag voor indijking van het gedeelte Zwalte Haan-Holwerd, past in dit rijtje.
Hoewel volledige indijking (=incl. Iandaanwinnings!,erken) van de baan
i-s. is het allerminst zekeï of de keuze zal vallen op hêt verhogen van
de bestaande dijk.
Er worden n.1. op dit moment d.iverse tussenoplossingen overwogen. Bj.j
sonmige van deze tussenoploss ingen worden ook gedeeLtèn van de landaaneinningswerken ingêdijkt.
Ook internationaal gezien is de regering bezig on gestalte Èê geven
aan de beleidsuitvoering net betrekking Èot deze probleBatiek I
1. De ratificatie op 1 juni 1979 van hêt verdrag van Ramsar (Iran),
gesloten op 2 februari 1971.
Dit verdrag is gesl-oten t.b.v. het behoud van watergebieden van internationale betekênis, in het bijzonder als verblíjfplaats van Ídàtervogels.
Nêderland za1 als partij toetredên tot de z.g. Wetlandsconventie.
Bij de behandeJ-ing van het wetsontwerp tot goedkeuring van deze
toetred.ing in de Tweed.e Kamer is een motie aangenomen \raarin de regering verzocht vrordÈ na de vaststelling van de p. K. B. -Waddenzee de
terreinen die b.ijdragen aan de instandhoud.ing van een
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Lnternationale vogelpopulatie als een
brengen

2.

saurenhangend geheel

in te

in

deze overeenkonst. Dê Bondsrepubtiek Dultsland heeft
reeds delen van het waddenzêegebied a1s ,\{etland,' aangerBeld.
HeÈ stfêven van dê rêgerlng naar overeenkomsten net de Bondsrepu-

bl1ek DuÍtsland en Dênemarken lnzake ab veiligsèelllng van de wad_
denzee ln zljn toÈalLteLt als natuurgebled.
In ttlt kadler werdl op lnltlatlef van Neaterland op 1 jutll 1978 een
conferêntle tussen dê dlrle statên, alsnede de vler Kiistlánaler t.Ír.
Nlêatersachaen, SchleÊwlg-Holstein, EaEburg en Brenen ln è
Bond.srepubLlek DultBlanat gehouden.

Bij

dleze gelegenheld hebben all3 betrokken

scherml.ng van ab Ííaddenzee vaneregê

zijn

ataten de noodzaak van be-

natuurwêtênschappelLjke

waardê erkend.
À.L deze naatschappeli

jke ontwtkkeltngen ztjn voldoende d Èe komen
tot een heroverweging van de ultyoerlng van & landaanrlnnlngsirerken op ilit Bomênt. Hierbij moêt \rordên nagegaan of de êefdergê_
noemde ontnikkellng in (b Írljze van ultvoering van de lÀndaanwLn_
nlngswerken ln volaloende mate dê natuurlljke waarden in sÈand
houdt.

heeft een aantal verpllchtLngen reÈ betrekklng tot tb
gebiealen waarín zlj nu landaanwlnning bettrtjft.
De bronnen van de verplichttngen zljn getegen in
À. tlellmltatlecontractên
B. de grensregel3.ngen en
C. d€ kustverdeatlglng.
De SÈaaÈ
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deumltatlêcontractên, dlre ontterring gerrngê verschrrlen vêrtonen,
komen qua lnhoudl globaal neer op het volgende:
le. Er 1s êen elgendomsgrens vastgeÊteld op 300 n zêer.vaarts van alê
De

overeengekomen )areldergrens .

- 19 2e. De Staat za1 naar eigen inzictrt in de 300 m brede strook zeewaarts

a

van de afgepaalde kweldergrens landaanwinningswerken aanleggen en
onderhoudên, totdat deze strook beweidbare kvrelder j-s geworden.
3e. Indj-en deze strook beweidbaar is, kan d.e oevereigenaar het fej_te].ijk genot ervan krijgen door êen, via een bepaalde procedure
vastgesteld, bedrag aan de Staat te beÈalen.
4e. Op de eerste aaÍroaning van de rneest gerede part.ij zal een connissie van drie deskundigen r.rorden benoemd. ten einde ontrent de beweidbaarhej-d van de 300 n brede strook te rapporteren en bij erkenning van de berr'e idbaarheid tevens de waarde d.aarvan te schatten.
Eén lid der conmissie zal worden aangewezen door dê Staat, één
door de oevêreigenaaÍ en het, derde d,óor de Conmissaris der Koningin in dê provincie croningen. - Mocht eên dêr pàrtijen in gebreke
blijven, om binnen drie naand.en nà de bovenbedoeld.e aanmaning aan
zijn verplichting to! aanwijzing te voldoen. dan zal in zijn
plaats die aanvrijzing geschieden door de kanÈonrechter van het
ressort, waarin dê desbetreffende onroerende goederen gelegen
De deskurdigen zullen door de kantonrechter noeten word.en
beëdigd. Indien de d,rie deskundigen overeenstennen omtrent de
schatting van de r,raarde van de aangewonnen kwelder, zal deze

schatting worden gevolgd. Bestaat er verschil tussên hun schaÈtingen dan zal a1s waarde worden aangenonen het een/derde ged.eelte
van de som van de dïie schattingen. Aan d.eze coÍÍrxÍrj.ssie zal word,en
opgedragen binnen een Eaand na dê beëdigj.ng door dê kantonrechter.
een gemotiveerd. rappoÍt uit te brengên, welk rapport verbindend
zal zijn voor de partijen.
De partijen dlagen j.eder de helft van de kosten van de coÍrurj.ssie
van drie deskundigen.
5e. Ílanneer de oeverei.genaar daartoe het verlangen te kennen geeft,
zal de Staàt de betreffende beweidbare strook kopen à f. 200,-Per ha.
Daarnaast bevatten de deliRitatiecontracten in Groningen nog een
aantal specifieke punten.
6e. Indj.en in de s!Íook van 300 m buj.ten toedoen van de Staat, geen
aaneassen kunnen ontstaan, dan is de Staat na overleg met de !n

20"7e" tê noemen ad.viescaínrlis s ie zolang dat het geval is bevoegd oÍ0
de bevorderj-ng van de landaan!À'inning te staken.
A1s adviesconmissie treedt op het Bestuur van d,e Vereniging Kustnaterschappen in Gïoningen.
8e. Tenzij het gesteLde in sub "5e" wordt toegepast, verbindt de Staat
zich aan d.ê oevereigenaren een strook van 500 m breed. ten noorden
van de 300 m strook te verkolen volgens êen bepaalde procedure
indj.en deze 500 n beweidbaar is geworden.
9e. Indien de Staat niet birnen 8 jaar, nadat de strook van 300 n beT'eidbaar is verklaard en als zodanig door de oevereigenaar is gekocht. een begin heeft geluaakt met de landaanwinningswerken in de
500 m strook of na een eventueel begin geduïende g jaren achtereen
die werken niet heeft voortgezet, heeft de oevereigenaar het recht
on ook deze strook (500 m) te kopen op bepaalde voorr.raarden.
Met beÈrekking tot de inhoud van dê delimitatieconÈracten is het volgende op te nerkenr
Àd. 2e. Bet begrip "naar eigen inzicht.,, laat d.e Staat vrij om de onvang, de intensiteiÈ en de soort. van activiteiten in deze qebiedên
zelf Èe bepalen.
De activiteiten houdên expliciet j-n:
1e. het aanleggen van landaanwinningswerken.
2e. het onderhouden van deze landaanwinnj-ngswerken.
Itet begrlp "beweid.baar" is nieC nader gedefinieerd, maar d.e volgênde
factoren spel-en er wel in mee: hoogte ligging - uEte van begroeiing soort b€groeiing - bereikbaarhej-d vee.
Àd. 6e. Iíier wordt. gesproken over de bevoegd.heid van de Staat de
bevordêring van de landaanwinning Èe stèken. Dit suggereert dat er
invloeden van buitenaf,, buitên toedoen van de Staat, kunnen ziin
waardoor landaanwinning onmogelijk word!.
Ook kunnen er plaaÈsen zijn !Íaar het helemàal nooit wil lukken.
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Daar waar in Friesland geen

limitatiecontracten gelden en toch
landaanwinningsr+'erken worden uitgevoerd, zijn akten gesloten &ie enkel
een grensregelíng bevatlen.
de

-21 De Staa! heeft zich hierbij

verplicht om geen aanslraak Íreer te llla.ken
op de strook landhraarts van de vastgestelde grens en erkende daarmee
het eigendomsrecht betreffende deze strook van de oevêreigenaar.
3.3. De kustverded.iging
In 1965 \'rêrd het moti.ef van de landaanwinningswelken voor dê
Enmapolder gewijzÍgd in kustverdediging. Dit is gebaseerd op de waarde
d.ie men het voorland toekende voor de kustverdediging.
Hoevrel ook nu nog grote naarde yrord.t gehecht aan een voorland bij lage
stornvloeden is er bij het bepalen van de kruinshoogte van de Enunapolderdijk volgeng DeltanorÍa (bestand. legen een superstormvloed) geen rekening gehouden net een hoog voorl,and.

Hoofd,stuk 4. Hêt belej-d tên aanzien van de landaanvrinningswerken zoals

neergelegd in de nota over de hoofdlj.jnen van de ontwikkeling van

de

Vladdênzêe
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De nota oveÍ de hoofallijnen van de ontwj.kkeling van de l^laddenzee dient
gezien te worden in het. lichl van de íens van de regering na afloop

van dê Tfleede Wereldoorlog dê Ruimtelijke Ordening explicieÈ tot regeringsbeleid, te maken.
Daaron eerst êen ovêrzLcht van dj"e ontwikkeling.
Sinds de oorlog zijn drie regeringsnota's over de ruj-mtelijke ordening
op nationaal niveau geschrêven.
De Eeïste nola ( 1960) gaf de contouÍen van de ruinÈelj.jkê
problenaliek; de Tweede nota (1966) gaf de visie voor de ruimtetijke
toekomst van ons land. In Dêel l van de Derde nota (1973 - í975), de
OriënteÍingsnota, werd. deze visie - dj"e in grote lijnen nog stêeds
geldt - aangepast aan de veranderende onstandighedên en inzichten. In
dêze nota komen als nieuwe hoofdlijnen van het Èe voeren bêleid naar
voren

I

- de zorg voor het milieu,
- de beheersing van de groeit en
- de veÍmindering van ongelijkheid en achterstand.

In het l"ichl van de zorg voor het rr-ilieu werd voor het êêrst ten aanzien van het Waddengebied door de regeríng als haar beleid uiÈgesproken "onvervangbare natuurgebieden zoals de l,laddenzee worden be-

I

scher[ld".
Deel 1 van de Derde nota volgde een procedure van een planologische
Kern Beslissing (PKB) en vrerd j.n april 1975 aioor de fweede Kamer als
definitieve regeringsbes lissing goedgekeurd. Het vervolg op deze nota
is deel 2 de VeÍstedel-ij kingsnota en deel 3 de nota Landelijke cebieden. beide vergezeld van een structuurschêts.
In tegenstelling tot d.e voorgaande notats is de nota Laadeli-jke cebieden integraal tot stand gekomen in nauwe sanenwerking tussen de Mini6ters van Volkshuisvesting en RuiBtelijke Ordening, Laadbouw en Visserij en Cultuur, Recreatie en l,taatschappeli j k Werk.
I.let betrekking tot natuurgebieden en landschappen stelt deze nota, dat
"Uit bet oogpunt van natuurbehoud tvee soorten naatregelen zullen worden bevorderd.
- ttet afsluiten van internationale overeènkomstel betreffende het gehele waddengebieal (denk hierbij aan de Conventie van Rar0sar); ên
- het toÈ stand brengen van een 6énduidig en gecoi5rdineerd natj.onaal
beleid, waarbij heÈ behêer van de Waddenzee en van de waddenej.landen
als Ítatuurgebied voorop staat".
In nauw verband hiermede staan de z.g. clrie groene notats:
- de nota Nationale Parkênt
- de interinÍrota Nationale Landschapsparken; en
- de nota Relatie tussen Landbouw en Natuur- en landschapsbehoud.
In de twee eerstgenoende notars is eên systeen van parken voorgesteld.
waarbij aan twee Èypen van parken vrordl gedachÈ! nationale parke! die
priinaiï in verband met hun natuurwaarde dienen te vrorden veilig
gesteLd en die geen in cultuur en j.n exploitatie zijnde gebieden
omvatten, en nalionale landschapsparken, waarin ook landbouwgronden en
vroonkernen kunnen voorkomen.

Deel 3 van de Derde nota richt zich op de instandhoud.ing en het beheer
van de u-it een oogpunt van natuur- en lands chapsbehoud waardevolle
cultuurlandschappen in ons land.
Het in de nota over de Hoofdlijnen van de ontwikkeling van de
Waddenzee, die eveneens een PKB-procedure heeft doorlopen en waarvan
het regeringsvoornemen in 19?6 werd gepubliceerd, en in '1979 werd.

- zé goedgekeurd. neergelegde beleid heeft een nauwe sanenhang met de nota
LandeLijke Gebieden. Deze nota rret de structuurschets scheppen
derhalve, naast êen aanvulling op de hierboven bedoelde nota een kader
voor het beleid dat op basis van die nota gêstalte krijgt. Ook aan de

uitwerking van het be]-eid. in een aantal structuurs chema ' s wordt door
deze nota richting gegeven.
Teneindê in staaÈ te zijn de schaarse ruiBte in Nederland zodanig te
verdelen dat landbouw, natuur, recreatie en stedelijke ontwikkeling
alle voldoend.e tot hun rêcht komen heeft de regering voor de uitwerking van haar beleid een zonering aangebracht, door een ondelscheid te
maken in vLjf categoriêên, t.v.:
a. gebieden mêt als hoofdfunctie landbouw;
b. gebiealen met afwisselênd landbouw en andere functies in gÍotere
ruintelijke eenheden;
c. gêbieden meÈ afwisselend landbouw, natuur en andere functies, in
kleinere eenheden;
d. gebieden met als hoofdfunctsie naluuri
e. gebieden binnen de steaielijke invloed.ssfeer.
Van. belang in d,eze j.s het ondeÍ d. genoemde omdat het de gebieden van
de waddeneilanden, de duj.nen êtc. omvat. voor deze gebieden legt de
regering het accent op scheiding van functiê. Deze keuze is ingegeven
door dê oven'eging, d.e natuuÍ op de best nogêli-jke wijze te
ontwikkelen. Er zullen dan ook aan andere functies dan d.e natuur
bêperkingên moêten worden opgelegd.
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Zoals eerder gesteld, bestaat er een nauw verband tussen de nota
Lanalelijke cebied.en en de nota "I,Jaddenzeêrr. De onderstaande
doelstelling daarin neergelegd zal de relatie evident maken. Opgenerkt
zij, alat het dê zorg voor een flexibele kustverdediging onverlet laat.
Doelstellingr "De beschermj.ng, het behoud en waar nodig het herstel
van de waddenzee a1s natuurgebied". Dit beleiat is meer in concreto
geÍicht op de bescheÍming, het behoud en waar nod.ig het herstel van3
- de waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische en
. bodemkundj-ge procegsen i

-24- de kwaliteit van het water, de bodem en de lucht;
- de optinale condilie van de bodeíÉauna en de bodeÍrflora en de kinderkamerfunctie voor de Noordzeevis i
- de fourageer-, broed- en rustgebieden van de vogels, de \,rerp- en
ïustgebieden van de zeêhonden en de rust in dezê gebieden.
- de flora en fauna in de buitend.j,jkse kwelders en polderst
- de land.schappelij ke kl,raliteiten, met name de verscheidenheid en hei
specifieke karakÈer van het wijde Landschap,
- de belevings\raarde van natuur en landschapt
- de betekenis voor natuurwetênschappelijk onderzoek.
Àlle actj-viteiten &ie plaats (zullen) vinden dienen getoeÈsÈ te worden
aan deze doelsteUing.
Ten aanzien van de werking van de Deltawêt in het kweldergebied. stelt
de nota:
"Het coÍrserverende kustbeheer Ín het Wadd,engebied, zoals dat thans
vrordt gevoerd, dient te worden voortgezet. De d.ij kverhogingen in bet
kader van de Deltawet noeten worden voortgezet; de daarbij in het gealing zijndê waardên van de Waddenzee zullên nede door grondig overleg
in de daarvoor bestemdê organên, naar vermogen worden ontzlen.,'
Ten aanzi-en van de landaanwinningswerken stelt de nota en/of de openbare com.[issievêrgadering (O.C.V. ) I
- de regering za1 concessieverlening op grond van de Vlet van .1904 (Wet
drooguakerijen en indijkingen) niet bevorderen tênzij rdt nationale

en/of regionale overvregingen zwaarwegênde arglrmenten daartoe aanleiding geven;
- de irerken die têgenwoordig plaatsvinden net het oogrerk de kwelders
te behouden teneinde een hoog voorland te hebben uit het oogpunt van
een adequate kustvêrdêdiging tasten de natuurwetenschappeli.jke en
Iandschappelijke waarde van de Waddenzee nie! aan, en d.ienen
gecontinueerd, tê rrordêni
- 4eze werken, die voortvloeien uit de dêlimitati_econtracten en ten
doel hebben het bewêidbaar naken van de kwelders moeten voortgang
blijven vinden. hieronder wordt ook verstaan hêt nemen van
naaÈrêgelên om te vooÍkomen dat kh'elderareaal- afkalft ên dus
verkleint;
- De Staatssecretaris van CRI'I en de Minister van VerkeeÍ en Waterstaat,
zullen doen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in deze gebi.eden

-25meer natuurbouh' loe te Passen'
Het specifiekê juridische j-nstrumentarium dat aan de belei-dsvoornemens
handen en voeten moet geven z.rJn:

- de Natuurbeschermj-ngswet. Deze wet biedt de mogelijkheid orn
terreinen en wateren welke van algemeen belang zijn uit een oogpunt
van natuurschoon of om hun natuurwetênschappelijke waard,e' aan te
wijzen als beschermd dan wel staatslatuurmonument i
- d.e wêt op de Ruintelijke ord.enj-ng. Deze wet schrijft provinciês ên
gemeenten voor resp. structuurvisie ' s streek- en bestêÍoroingsFlannen
te maken gericht op het overheidsbelêid têrzakei
- de PKB-Waddenzee,
- dê waddenzeewet. De regering hêefÈ uilgesproken zo spoedj-g mogelijk
een wêttelijke regeling te ontwerpen' waarin onder meer de doelstelIingen van de nota waddenzee ên de bestuurs- en beheerssÈructuur van
het waddenzeêgebiêd erorden vastgelegd. Ook de procedures van de in
te stellen organen zullen jlr de wet woÍden geregeld, Deze organen
zj-jn:
- de Interdepartementale waddenzee CoÍDnissie (reeds ingestelal)
- het Coórdinatie College waddengebied. (rêeds ingesteld) ên
- de Waddenadviesraad.
De regering zegt verder toe inzicht te geven in de nod.ige wettelijke

en andere regelingen on het beleid voor de líaddenzee effectief tê
laten zijn. Ook zal de Regêring duidelijkhetd verschaffen over de
randvoonraarden die gesteld uoeten Horden aan de activiteiten die
natuur en het niLieu van de lJaddenzee bedÍeigen.

de

Aangezien door de Regering is uitgesproken d.aÈ de activi-teiten
voortvloeiende uit de landaanwinningswerken de natuurwetenschappelijkê
en de landschappeli j ke waarden van de l{addenzee zoals neergelegd in de

niet aanlasÈen dat dê Staatssecretàrig van CRI'1 en de
Minister van V en ll onderzoek zullen plegen naar de mogelijkhêden van
natuurbouÍÍ (waaronder de genoemde werken ook vall-en) is de
vêronderstelling gerechtvaaraligd dat de landaan\rinningswerken op
enigeïlei wijze zullen víoÍden geconÈinueerd.
PKB-Waddenzee
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De huiatl

werkzaanheden en

betrêffende

ale

tie
l:1 :-98-!919!c9_ye:!seg!9_d9!
Dê landaanwtnningswêrken worden zowel in croningen als in Friesland
uitgevoerd door de diênstkrlng Baflo, van ate Ri jksvratersÈaat dLrectie
Groningen. In de huldtge situatle wordt er zowel in cronlngen als ln

Friesland over een lengte van plm. 25 km lanalaa eLnntng bedreven op
basis van een 2-jarig prograrrÍna.
Daarnaast \roralt er over eên lengte van p!-8. l0 krn 1andaanwtnnlng uit_
gevoerd langs de Emmapolderd.ljk op basis van jaartljks onderhoud.
t{et 2-jar1g prograElla houdt in dat nên regelnatig aLamonderhoutt ult_
voert en Jaarujks 1n de helft van de ln bÊwerklng zljnde vakken
grondwerk vêrrichÈ. De werkzaamheden worden Jaarujks ur-tgevoerdl van
april tóÈ ên met oktober. Het resultaat van het onderhoud \ran dê lànd_
aanlrinningsrrerkên ls met nane afhankelljk van de inlensitêlt van be_
werkLng (btjlage 8) en voorts van een aantal natuurlijke factorên (zie
Hooftt6tuk 6).
De lrerkzaanheden lrorden beïnvloett door hun sltuering ln êen tljgebled
en

noellijke

Een .en andef,

terrelnomstandlgheaten.

heeft toè

gêvo19 gehad

dat speclfLêk naterleel Ls

ontwLk_

ke1al.

trezlt van speclflek matêriêel 1s ervartng
de uitvoerrng
'oor
va.o deze unleke werkzaaÍnheden een belangrljl(e verelste.
Naast heè

De werkzaanÈreden kunnen worden verdeeld in3

- gronàrerk ten behoeve van greppels en 61oten (5.1.1.) en
- aanleg en onderhoud van rijsdammen en gronddanmên (5. 1.2.).

!:l:l:-9I9l9s9r!-!9s-99!99ye-:et- g:gppgl:_cl _elglsl
Dit betreft het graven en/oÍ t':ezen ln verband met dê aanleg en hêt
onderhoud van greppels ên sloten.
IIet gravên wordt uiègêvoerd -met dÊ voor de 1andaanvrinnlngswerken zo
speclfleke graafpontons en voor een beperkt dÊer net. hyatraulische kranen, terwljl er eveneeru, rrofdt gewerkt met moeraskranen.
De specle

die btj het graafrrerk vrljkomt wordt

gedleponeêrd op tb

-27akkers, waardoor tevens enige ophogiag wordt bereikt. Voor êên goede
aflratering van de akkers naar de sloten of greppeLs worden de akkers
ênige tonrondte gegeven.
Eet grondwerk woÍdt behalve als graafwerk ook als freeswerk uitgevoerd.
Zo gauw de omstandÍgheden d.it toelaten wordt van graafwerk oveïgegaan
op freeswerk.
Voor de functie varr de grêppels en de sloten zie Hoofdstuk 2 (Eisto-

rie).

!: l:3:-3*I9c-:g-93 ggr!999 -y-al-!i i9-dee193-:3- c:93gg3l1s3
Rijsdarunen erorden nu niet mêêr aangelegd, Een beperkt zich tot het onderhouden van de bestaande rijsdaumen.

Het onderhoud woÍdt verricht aan a].le rijsdaBmen die in het kader van
tlê gewijzigde Sleeswij k-Holsteinse methode zijn aangelegal.
Een recent experlnent, op bescheid.en schaal, om het zo vergankelijke
rijshout te vervangen door een kunststofprodukt is op niets uitgelopen.
De nerkzaamheden aan de gronddaumen beperken

zich

het onderhoud..
De gÍonddaÍomen hebben ook êen functie voor de aanvoe.r van heÈ rijdend
naterieel, dat bij de landaanwinningswerkea wordt gebïuikt.
Bij bet bepalen van de afmetingen van d.e giond.daÍuren wordt rekenlng
gehouden met deze functie.
ÈoÈ

!:3:-33!9!-!9!:9II9r99-99-v3C9!3!19
De vegetatie is een belangrijk aspect bij de beooraleling van de natuurlijke waarde van het gebietl.
Àangêzien dê aard van de begroeiing nauw verband vertoont eet de hoogteligging. worden hoogteverschillen dan ook goêd. genarkeerd. door de
aard van de begroeiing.
De diversiteit van aè begroeiing wordt o.a. beïnvloed door de

-24intensiteit vèn de beweidíng* ) en soort vee.
Zij i.s bij jonge kweldeïs het grootst bij extensieve beweiding en bij
oude kwelders bij een matige beweidj-ng, Ruimtelijke afwisseling in de
nate van beweiding tussen dê verschillende oevereigenaren zoals j.n de
proviDcie croningen verhogen de diversiteit van de vegetatie langs de
kust. Door beweidj.ng vordt de begroeiing di-chter en vermindert de kans
op erosie, [raar ontstaan meer eenvorsrige graslanden. Te intensieve
beweiding kan daarentegen leiden tot achteruitgang van de vegeÈatie en
erosÍe bevorderen.
Een andere factor die de vegetatie beïnvloedt is d,e mànier van
begreppeling en de frequent.ie daarvan. De begreppeling bevordert de
ontwatering, waardoor de vegetatie (behalve Spartina ) zich in een
eeÍder stadium en beter ontwikkelt. Door bêgreppeling worden de boden
en begroeiing dichter, neemÈ de kans op erosie af en is een hoEere
veebezetting mogelijk zonder vegetatie- en bodenbeschadiging. Het
verElndert echter de diversiteit van d,e begroeiing en geonorfologie.
Hierbij betekent begreppeling door het frezen minaler kans op
vêrstikking van de vegetaÈie dan het graven van greppels en sloten.
Naast een functie in het kader van het opslibbingsploces hêeft de
vegetalie óok een agraÍische functie in de vorÍft van het leveren van
voedsel voor koeien en schapen.
Dit betekent eên ecónoÍLisch voordeel voor dê vêehouders. Hierbij is
echter hoofdzakeu.jk kweldergras van belang.
j.s afhankelijk van het percentage begroeiing en
van het belang daÈ de oevereigenaar bij de beweiding heeft.
Ook nu j.s het nog sÈêeds zo dat e.r in Frj.êsland meer wordt beweid dan
in Groningen.
Dit tteeft er in croningên op sonnigê plaatsen toe geleid dat kweldêrs,
waat weinig of geen beweiding plaatsvindt, in vegetati.ef opzicht als
weialegebied sterk veranderen,
De mate van bêweiding

r

) De volgende beweidingsintensiteiten sorden onderscheiden
1. êxtensief 2 - 3 schapen per ha.
2. matig
53. intensief 9-10

:

-296.

De invloed van

natuurlijke

!e4!q
HeÈresulÈaatvandelandaanv]innj-ngswerkenisbehalvevandeinlensiteit en de soort van be!íerking mede afhankêlijk van eên aantal natuurli jke ornstandigheden.
Deze natuurlijke onstandigheden kunnen Iokaal vêrschillen'
onder lokaal verschillende naluurlijke omstandigheden is onder eeer

Hoofdstuk

ol1.?

bet volgende te verstaan '
1. het gli.kaanbod'
2. de ligging van de landaanwinningswerken ten oPzj'chte van de wantijen ên de geulen in de líaddenzee.
3. het voorkomen van mossels en kokkels.
4. de hoogte van de oP Le hogen strook.
5. de soort vegêÈatie '

9:1:-ge!-:li!331!99
Hoewel er nog veel vraaglekens zijn lret betlekking toË het slikvoorkomen in de Waddenzee wordt algemeen aangenomen dat het slik voor het

ovêrgrote deel afkoDstig !s van de grote rivieren en in het bijzonder
van de Rijn. Di! is o.a. aangetoond dooÍ een mangaan-onderzoek van het
instituut voor bodemvruchtbaaÍheid te Haren.(13) De res! van het slik
is rechtstreeks afkoÍlstig uit de Noordzee. Dit slik (=slijk), bestaat
voornamelijk uit fijne zandfracties en slib (<16 ).
De in hêt watldengebieai levende schelPdieren, $aarvan mossels en kokkels de belangrijkste zijn, zeven voor hun voeding fijne organische
bestanddelen uit heÈ zeewateÍ, waarbij ook kleideeltjes (slibvlokjes)
j"n de
worden opgenomen. Deze kleideeltjes lrorden wee! uitgeschêiden
vorur van facesproppen, die veel grotere afEetingen hêbbên en zwaarder

zijn dan de oorspronkelijke slibvlokjês en daardoor snellêr bezinken'
De hoeveêlheid afgezeÈ slik neem! af van west naar oost, terwijl eveneens de slibfractie afneemt van west Daar oosÈ.
j-s
De indruk beslaaÈ tevens dat d.it verschil steeds groter wordt' Ook
vastgesteld dat het hunusgêhalte afneemt van vrest naar oost'
De betekenis van het slik is ontzettênd groot als afborgÍsrateriaal en
ale slibfractie en is mede bepalend voor de vruchtbaarheid van de gTond
en dus voor de vegetatie en de daar levende dierlijke organismên'

