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Ten gevolge van geringe stÍoomsnelheden ter plaatse van de wantÍjen
za1 daar in verhouding veel slik neerslaan.
De slibfractie hieruit, omgeweïkt door de schaaldiêren, slaat in
eerste instantie neer in de onmiddellijke omgeving van deze dierên,
Door ruw \.reer wordt het slik opgewoeld en konÈ dan voor het merendeeL
neer in dê omgêving van dê r.íanti.jen.
Tijdens storn wordt het slik opnieuw opgewoeld en vêrdêr naar de kust
gebracht, dus naar de bezinkvelden. Het geheel van greppels. sLoten en
danrmen garandeêrt gunstige aanslibbingsvoorlraaralen ter plaatse van de
bezinkvelden (Dr. L.F. Kamps ) (Í4)).
Het grote slj.kaanbod op de bezi.nkvelden na stormvloeden is aluidelijk
vaarneernbaar, met name op de bezinkvelden die het dichtst bij de wantijen liggên. VeeI rustig weer betekênt dan ook weinig 6likaanvoer op
9

de bezinkvelden.
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ook speelt de 1i-99ing t.o.v. geulen een bêlangrj-jke ro1.
In de praktijk is nl. gebleken dat. indien de geulen loodrecht op de
kust staan dê aanslibbing het gunstigst is. Naarnate het water meer
stroomÈ i.n een richting evenwijdig aan de kust, Í,Íorden de aanslibbingsvoor\,Íaard,en slechter.

in de geulen aijn van invloed op het aanslibbingspatroon. In dê omgeving van een geul met een geringe strooesnelheid slaa! fijn nateriaal neer. terwijl in de omgeving van geulen met
een hogere stroomsnelhej.d neer grover (= zandiger) nateriaal neerslaat.
Ook de stroomsnelheden

6.4. Eet voorkomen van qrossels en kokkels
Bij de behandeling van het slikaanbod (ad 1.) is aI aangegeven dat de
Eossels en de kokkels aie belangrijkste " slibverwerkers " zijn.
Dit blijkt eveneens ui.t de omstandigheid dat een toename van de mossels j.n cle westelijke l,Íaddenzee gepaard j.s gegaan rÍet een toena[e van
het. bezinkbare slib, terwijl in de oostelijke vladdênzee bj-j een afnaee

van de rnossels een afnane van het bezinkbare slib ontslond.
De veranderingên j.n hêÈ mosselbestand zijn als volgt ontstaan.
In verband Inet de uitvoering van de Deltawerken zijn de
mossel-kweekbedden van Zuid-West Nederland verplaatst naar de
víesteli. jke Waddenzee.

Bovendiên wordt veel Eosselzaad uit het oostelijk deel van de
Waddenzee gehaald en gebracht naar de kweekbedden in het wêstelijk

deêl van de

Waddenzee.
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Tot êen nj-veau van ongeveer 0.40 m à 0.70 n + N.A.P. neemt de
opslibbj-ngssnelheid af met de hoogte van d,e op te hogen strook.
Boven deze zonê !íordt de snelheial van opslibbing vergrooË d.oor de zich
ontwikkelênde begroeiing. Verder naar boven neemt de aanslibbing
echter weer af, bij gelijkblijvende inspanning. (2)
9:9:-99-999I!-Ygc9!3!i9
vegetatie in zrn algemeenheid heeft de eigenschap een renloendê werking
op de stroomsnelheid uit te oêferen en daardoor een gunstige
opsli.bbingsvoorwaaïde te creërên.
Uit onderzoek is gebleken dat er èên relat.ie bestaat tussen de
hoogteligging van het terrein en de soort en mate van begroeiing.
De hoogte van het terÍein bêpaalt nl. de overstromingsduur per getij.
Naarnate dê oversÈromingsduur afneemÈ kunnen zich mêer plantensoorten
vestigen en handhaven.
Naast een $:nstige invloed op de opslibbing heef! d,e vegetatie
uiteraard ook een gunstige invloed op het vasthouden van ale opgeslibale
grond.
Deze gunstige eigenschappen

zijn net nalle aanwezig bij klreldergras.

-32Hoofdstuk 7. Betekenis van de landaanwinningswerken j-n samenhang met
landschap en natuur,
de kwelders en de
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Het Nederlandse wadalengebied is êen onderdeel van het gehele gebied
zoals dit zich uitstrekt langs de kusten van Nêd.erland, de Bondsrèpubliek Duitsland en Denemarken van Den Helder tot Esbjerg
(Bijlage 5), het gebied heeft een zeer gxote natuurwetenschaPPelij ke
en cultuurhÍstorische waarde.
tsinnen het Nederlandse gebi-ed nemen de gebieden waarin landaa$tinningsweÍkên \,rorden uitgevoerd als zodanig een belangÍijkê plaats in
als onderdeel van het Nederlandse waddenzeegebied.
De landaanwinningswerken utoeten qua landschap in samenhang worden
geziên met de incidenteel aanwezige kwelders en zomerpolders.
De Haarde van het waddenzeegebied als landschaP is ondêr meer te verdelên in een esthetische en in een cultuurhistorische lraarde.
De esthetische waarde van het landschap wordt voornamelijk bePaal-tl
dooï het beeld van de grootschaligheid en het weidse karakter rnet de
waddenzee en de eilanden op de achtergrónd.
Daarnaast bezit het een duidelijke sultuurhistorische waarde, d.oordat
heÈ een beeld toont van de wijze waarop door de eeuwen heen ln
Noord-Nederland land j.s gewonnen oP de zee.

Het Landschap heeft ook een polentiële recreatieve waarde.
De afgelegen ligging en de moeilijke toegankeli jkheid van de kuststrook van Nooral-Nederland zijn er de oorzaak varr daÈ de recÍeatieve
toogelijkhealen van dit gebieal niet erg bekend zijn.

7.2. Natuur
Van de natuuÍ zijn in dit gebied zonel de fauna als de flora van grote
waarde.

het gebied is kwetsbaari grote aantaLlen bezoêkers zijn voor de vegetatie en de vogels mj-nder gewenst.
Recreatie in het gebied zelf is d'an ook in beperkte nate, gerichÈ op
de naÈuurbeleving, nogelijk.
dan' zoals in het
De rêcreatieve betekenis van hêÈ gebieal blijft

- 33 voorgaande reeds j.s aangegieven, in hoofdzaak beperkt Èot een "Àfstandelijke" belêving van het gebied.

In het ondeÍstaande volgt rrog een behand.eling van de fauna en de flora.
7.
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andere organi-srnen
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Dê mate saarin de verschj.llende soorten vogels voorkomen is afhankelijk van de diversiteit in vegelatie, grondsoort ên hoogteligging.
Elke vogelsoorÈ heeft nl. zijn eigen speclfiek broed,-, fourageer- en
rustgebied nodig.
Daarnaast zijn klinatologische omstandigheden vaak de oorzaak van het
meer of Ínind,er voorkomen van vogels,
Hierbij is te denken êêIr o.ar:
overstroming in de broedtijd, lage lratertemperaturen en daardoor [Lind.er voedsel êtc.
Alleen aI hlêrdoor komen reeds grote schonrmelingen in de aantaLLen
voor. Ook de be\reiding kan met name in de broedperiode in de broed.gebieden van invloed zijn op het vogelbestand.
In de eerste l>]-aats bestaat het gevaar bij een tê intensieve beweiding
van het vertrappel van de nesten.
In dê tneede plaats kunnen bij eên te intensieve beweiding de qogelijkheden voor met name de eendachtigen te klein worden om met voldoende beschutÈing te broeden.
De uitvoering van de landaanwinningswerken, die zich jaarlijks voltrekt van april tot en oet oktober. kan ook van invloed zijn op het,
vogelbestand.

diÈ moment is er echter êen uiÈgebreid en gevarieerd vogelbestand,
zodat de conclusie gerechtvaardigd lijkt daÈ het met de nad.elige l_nvloed van bovengenoemde omstandigheden wel wat meevalt. Àls fourageergebied voor d.e vogels zijn net nàme d.e onbegroeide slikvelden van
gÍoot belang.
Op

-34vogels zijn onder te verdelen in broedvogels en trekvogels en voor
bej.de spelen de landaanwinningswerken in samenhang met. de zomerpoLders
en de kweld.ers een belangrj-jke rol. Beweide kwelders bieden gunstige
Eogelj.jkhealen voor overtijênde sÈeltlopers en fouragerende ganzen.
De

Broedvogels

In Friesland voruen de zomerpolders een goed weidevogelbroedgebi.ed met
soortên als kievit, grutto. scholekster en lureluur.
De klrelders en de hoog gelegen gedeelten van de landaanwj-nningswerken
(jonge kwelders ) vormen een goed broedgebied voor kokmeeuw, vi.sdief ,
kluuÈ, tureluur en scholekster. Bovêngenoemd,e gebieden zijn met naee
in trek als broedgebj,eden vanwege hun gunstige ligging in de directe
ologevÍng van een zeer rijk voed.selgebied.
Trekvogels
Van nog grotêrê bêtêkenis dan a19 broedgebied is het gebied voor de
trekvogels zoals steltlopers, eendachtigên en ganzen (brandgans, rie!gans ) .

De aantrekkelijkheid van het gebied hiervoor vloeit voort uiÈ de gnrn-

stige li.gging van het voed.selgebied (de waddenzee) t.o.v. de kwelders
en bij verhóogde watêrstanden de eventuele zomerpolders, die fungeren
als overlijings- en rustgebied.
korte afstand lussen de voedsel- en de overtijings-, rustgebj_eden
- is bovendiên gunstig in de tweede heLft van dê zomer voor de vogels
die dan in de rui zijn. Het ruiproces kost nI. veel energie en veel
vogêIs kunnen dan vaak niet of slechts gebrekkig vliegen.
De

Z
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De bodeÍngesteldheid, ile hoogteligging ( overspoelingsduur ) en aI of
niet begïeppelen zijn ale belangrijkste factoren dj-e hêt voorkonen van

verschillende bodemdieren in het. gebLed. bepalen. In het bijzonder
komen de s I j.bminnenAe soorten voor. zoals b.v. het wadslakjê, de zeeduizendpooÈ en de platte slijkgaper,
Eet zijn de onbegfoeide en niet begreppelde slikvelden van de landaanwinningshrerken die rijk zijn aan dêze organismen en net na-Be de smalle
strook grenzend aan de buitenste rijshoutdammen van de landaanwinninqswerken.

-35len van het landaanwlnningsgebied bezlttên een
zeer belangrijkê kLndêrkamerfunctie voor bodemdieren.
Het gaat hierom indrukwekkende aantallen van b.v. nonnetjês en strandHoge ên bêschutte

ale

krabb€n.

dleren versprelden zi.ch op laterê Ieeftijil over tb gehêle Í{addenzêe, tot ln de aangrenzenate delen van dê Noordzeé en verschi- llende dleren zelfs verder.
Deze en anderê

voor vissen zoa16 Jonge schol en long evenals voor garnalen Is het
jonge stadlum van deze bodemdieren als voedseLbron voor het opgroeien
tog hêt volwassen stadj-um van zèer groot belang.
Voorts ls het voorkomen van deze overwegenil sllbmlnnenite bodernfauna
van essentleel belang \roor dê vogels, het gÊhele jaar door.
Àangezlen het overgrote deel van dese dlerên ztctr bevLndt 1n de bovenste 10 à 15 cm van het sl1k, zljr. ze voor dê vogels over het algemeen
geaakkelt jk berelkbaa".

7.2.2.

De

flora

lora op zlch leverÈ een bi j atrage aan de gevarleeÍtthelal van het
ÍD1Líeu. BÍj ti3 beschrljving van dê flora [Deten wedeïom de volgende
De f

gebieden worden onderschelden (bl-jlage 6).

a

1. de zonerpolders (7.2.2.1.)
2. de (outle ) kwelal'ers (7.2.2.2.,
3. de lándaanwl-nnÍngs\derken ( 7.2.2. 3. )
ad. 7.2.2.'1. Dê plantengroel in dlt gebied onderschelttt zldl ln beIangrijke rnàte van tLe belile analere gebleden vanrrege de ontziltLng dle
heeft plaatsgevonden in de zouerpolders. Een zomêrkade veroorzaakt afhankeUjk van aln hoogte (die ln Frie6land 2.0 tot. 2.8 m + N.À.p. bettraagt) eên sprong onhoog in de zoner!-ng van de plantengroeL. Maar ook

(b.v. Noordpoldêr) kunnen tot
2.5 à 3.0 m + N.À.P. (= Í.5 n + c.H.w.) opsllbben

oude afslagkvrelders

een hoogte van

ên hebben alan een
overeênkomstlg laag. zoutgehalte en ovêreênkomstlgê - naÈuurlljk gevestigde - vegetatle. Hoewel de gÍássen in atit gebieat overheersen komen

er 1n vergelLjklng met andere klelgraslanden

nog een

relatief groot

- 36 aantal kruiden voor,
welkê grassen de overhand hebben hangt in belangrijke mate af van de
intensiteit van de beweiding.
Enkele van de veel voorkomende grassoorten zijn: Engels raaigras, ruwbeemdgras en veldbeemdgras. De oostelj.jke zomerpolders bevaÈten meer
zoutminnênde plantensoorten.

192-!Ê:?:?:
die afhankelijk van de hoogteligging Íneer of mindêr
vaak of meer of minder langdurig worden oversÈroomd met zeevrater.
komen geheel andere grassen voorr De hoogste delen van de (oude) kirelders (Noordpolder) hebben een begroeiïng vêrgelijkbaar n0e! dê zomerpolders. Op de hoge (oude) kwelders en hoogste l-andaanrrinningswerken
ovêrheersen Rood.zeenkgras, zilÈ fioningras en verschillende zoulminnende kruiden. In de neer Lager gelegen delen van de khrêldets overheerst heÈ kweldergïas, têrlrijl bovendj.en spartina incidenteel voorOp de kvrelders,

koot.

ad.7.2.2.3.
vanaf de rand valr de oude kwelder neemt de hoogÈe geleidelijk af.
waardoor de overstromingsfrequentie en -duur toenemen.
In de troogste delen van de landaanwinningswerken, aansluitend aan de
oude kwelder, komt eên zone voor die voornamelijk is begroeid met
kweldergras en zoutmeLd,e.
Soorten van slecht ontwaterende natuurlijke klrelders als lansóor en
schorrezoutgras, zijn zeldzaam.
Dezë zone j.s als jonge kweld.eÍ te beschoui{en.
In de hi.ervan zeewaarts gelêgên zone loopÈ hêt aandeel van kweldergtras
snel terug, terwijl de bealekking met zeêkraal sterk toenêemt.
Het meest zeewaarts gelegen deel van de landaanwinningsnerkên ig
geheel onbegroeid. Daarin komt sons het zeld,za&e klein zeêgras voor.

Hoofdstuk 8
van de lan
kader van de nieuwe doelstelllnq

in het
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bij het overheidEbe lelal voor de Ííadd.ênzee,
zoals dat ln verschillende nótara tot uiÈdÍukking is gêbracht.
Bet belelal tên aanzlen van de landaanrrlnnlngsi{erken zal daaraan
Natuurbehoud ÊtaaÈ cêntraar.

d1en6Èbaar g€naakt rcetên $oralên.

Dlt bêtekent o.a. tlat het uitvoeren vart groÈe werken ln het lÍaddenzêêgeblefl Ln felte ultgesloten lsr êen ultzonaleïlng wordÈ in dê p.K.B.
genaakt voor de werken tef verhoglng van de zeênerLngen iraannee de
velllghel-dl van de bewoners van het wadd.enzeegebr.ed gewaarborgd nordt.
zoals reed6 ln Eoofalstuk 2.3.8 ls aangegeven zrJn ook rntêrnaÈionaal
afspraken genÀakt vaarult de intentie blljkt van het beleid <bt de
overheld. wil voeren ln heÈ Waatdênzeêgebled.
Het belangrljkstê 9evo19 hiervan op cb landlaanwÍ.anlngswerken ls, d,at'
trlet meer met latere tnd.iJklng rekenlng behoefÈ te worden gehouden.
Het oolspronketljk ibel van de landaanwlnnLng, het ultbrelden \ran het
landbouwareaal heeft dus aan waarde lngeboêt of rs zerfs geheêr op are
achtergrond geraakt.
DaarnaasÈ is reeds verliêld dat blj de verhoglngen van de dljken tot
Delta-hoogte mlnder rekening wordt gehouden met dê aanwezlgheitl rran
voorrand, alhoerrel bij lagere Êtormvloed,en hieraan nog een gïote waarde woralt Èoegekenal.
on lnhoutl tê kunnen gevên a.rn het beletat orr gronar van heÈ bovenstaanale
noetên er eergt een aantal u1Ègangspuntên worden rrastgêsteld.

zLjn de volgendê3
l. Er hoeft nlet neer te worden gêstreefd naar uitbÍeLillng r-an

Deze uttgangspunten

de

Iandaanwl nnlngswerken.

2.

Een beperkte

natuurlljke

atynanlek van

het

g'ebLeit

met

worden geac-

cePteêrd.

3. Er zal vastgestelat trEeten worden werke gebreden van dê tandaanrrr-nn!-ngswerken ln alê huiauge omvang, als onderdêel van het lÍaddenzeêgebieat, waardevol zlJn voor het Ínilleu en rnede dÀarom in 6tand me_
. ten ïorden gehouden.

-384. De werken beperkên tot het in stand houden, en waar nodig het herstel. van de natuurlijke eaarden van het gebj-ed.
In hê! kort kollt de nieuwe doelstelling neer op natuurbehoud. waarbij
de veitigheid van de bewoners van het waddenzeegebied gevraarborgd noet
blijven.
zoals in de F.K.B. waddênzee is aangegeven dient men zich bij d.e uitvoering van deze tloêlstelling in eerste instantie rekenschap te geven
van de volgende facetten I
- kwaliteit van de bode&.
- de optinale conditiê van de boderofauna en de bodenflora.
- de kinderkanerfunctie voor de Noordzeevis.
- de fourageer-, broed-, ên rustgebieden van de vogeJ-s.
- de landschappelij ke kwaliteiten, net name de verschei-denheid.
- de belevingswaarde van natuur en land'schaP.
- de betekenis van natuufl.tetenschappeli.jk onderzoek.
Bij deze facetten dient het ontstaan van neer.natuurlijke stïukturen
en processen bêvorderd te worden.
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werken

In het onderstaande word.ên diversê alternaÈieve nogêLijkhedên besproken voor de nu in bewerking zijnde gebieclen.
Àangezien soror-igê alternalieven waarschijnlijk niet geschikt zijn voor
de hele lengte van de kust. wordt de onderstaande verdeling van de
kust j-n sektoren genaakt. (bijfage 6)
tên westen van zwarte Htaí
Sektor I.
-l
Sektor II. z$arte Haan - Holwerder Pier
I
Sêktor III. Holwerder pier !,/ur Ternaarderpolder l-Friese gedeette
Sektor Iv. Teïrraarderpold.er - Lauwerszeed.ijk I
-J

Sektor V.
Sektor vI.

westpolder - Enmapolder
EmlGpolder

I

-l
l-croninqer
t_l

qedeelte

Vooraf diênt te worden opgenerkt dat stopzetten van de werkzaaEheden
binnen korte of lang,e tijd zou betekenen dat ten gevolge van erosie

-39een deel van het huidige gebied verdwijnt'
zo gírrg in de jarên 1940-1945 als gevolg van het staken van de werkzaanheden een groot deel van de aanwas verloren.

het stopzetten van de landaanwinningswerken in sektor Iv in 1969
betekende een achleruitgang' De laatsÈe jaren schijnt hier een evenwichtstoestanal bereikt te zijn. Gestelal kan worden dat het gebied in
z'n huidige vorm waardevol is voor het milieu in het vJaddenzeegebied.
Het levert n.l. een bijdrage aan d.e gevarieerdheid van het rÈj- Iieu in
hêt waddenzeegebied en men meenÈ in tlit gebieal sind.s 1969 êên toename
van het vogelbestand op te merken.
Het is de vraag of deze gunstige toestand ook in de toekomst aanwêzig
b].ijft als ook dê laatste begroeidê d.elen zouden verdwijnen.
Het verdwijnen Doet eorden voorkomen.
Indien hêt echter alleen betekent dat onbêgroeide slikvelalen na het
staken van de werkzaaaheden enkê.Lê decimeters lager komen tê liggen.
is het wellicht te overwegen in sektoren waar nagenoeg uitsluitend onbegroeide slikvelden zijn. Dit is het geval met een gToot deel van
sektor III (onbêgroeÍd van de laagwaterlijn tot de dijksteen) evenals
ir oosÈelijk gedeelte van sektor vI ( Erunapolderdij k ) .
Ook

8.2.1. Àlternatief
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konstrukties zoals
de kade ter hoogte
van dê .Tulianapolder en van de HolweÍder pieÍ.
HêÈ bijzondere van d.eze konstruktie t.o.v. de rijsdamnen is dat ze in
de eerste plaats watserdicht zijn ên in de tweedê plaats reiken tot een
hoogte van ongeveer 0,50 n boven geriddeld hoogwater (G.H.w.). De
richting van deze danmen t.o.v. de kustLijn kan, afhankelijk van aie
Hierbij valt te

d.enken aan

oustandigheden, worden gevarieerd.
Doór dê aanwezigheid van beide damnên wordt de opsLibbing in hun directe omgêving enorn bevorderd ten opzichte van de rest van de 1and,aanwinningswerken.
De verwachting bêstaat dan ook d.at het aanleggen van dergelijke daÍtnen

langs de kus! het aanslibbingsproces in het algemeen zal versnelLen.
Toch roêpt dit altèrnatief een aantal vragen op.
Allereerst is het de vraag in welke nate het aans libbingsproces wordt
versneld, aangezien het Èotale slikaanbod gelijk blijft.

-40Bovendien hangt het van de plaatselj-jke omstandigheden af of een versnelling van het opslibbingsproces is gewenst.
Verder moeten de aanleg- en ondêrhoudskosten van dergelijke d.ammen
vergeleken worden met de onderhoudskosten van de rijsdaneen.
ook zal de aanleg van dergêIijke da$men de rust in deze gebiêden tij-

delijk verstoren.
Het gÉondwerk t.b.v. tle ontwateïing en afwatering blijft in Principe
noodzakelijk, maar noet wel tot een mlnimum Yíorden beperkt.
Op beperkte schaal kan het worden overwogen oP Plaatsên waar door het
niêt uilvoeren van landaanwinningswerken een onaanvaardbare verlaging
ontstaat.
Maatgevend zal d.an zi.jn de kostenvergelij king en het resultaat.
ÀIs toepassingsgebied komt dan eventueel in aanmeÍking een groot deel
(oostelijk) van sektor III evenals het oostelijk deel van sektor vI.
8.2.2. Àltêrnalíef 2. Het aanleggen van een glooiing langs dê rand van
g9-19tc9-599l.d95c

l,let dê aanleg van een dêrgelijke glooiïng worden de jonge kwelders en
de daarachter liggende oude kwelders beschermd en derhalve in stand
gehouden.

zullen er dan extra voorzieningen getroffen moeten worden voor de
ontwatering.
Àangezien de bovenkant van een dergelijke glooi'fng op dezelfde hoogte
zou komen te liggen als de huialige k\,teldeÍrànd zal de ovêrstromÍngsfrequentie even groot zii n.
Het onderhoudswerk op de kwelders in dê vorm van grondwerk bLijfÈ danook noodzakelijk, zodat van een besparing in die zin geen sPrake is.
Het betekent ook êên onnatuurlijke grens tussen kwelder ên wad.
Verder wordt beschemj.ng zoals uit tle Praktijk is geblekên ook zonder
glooiïng bereikt door de bewerking van de jonge k\,relders oP dê huialige
manier. De aanleg van eên dergelijke glooi,ïng betekent ook een (eenraIige) vêrstoring van de rust in het gebied en betekent extra aanleg-

We1

en onderhoudskoslen.
Er zijn dan ook geen ar$$enten on dit alternatief
sen.

ergens toe te Pas-
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l4et de aanleg van een kapglooiing Langs de randen van de jonge kwelders worden deze alsnede de daarachter liggende oude kvlelders
beschermd en derhalve in stand gehouden. ook hier zullen voorzieningen
voor de onÈwatering getroffen moetên worden.
Een deÍgelijke glooiing steekt + 50 cm boven de kvrelder uit'
Hoewel met een dergelijke constructie PÍinair wordt beoogd dat de
hoger gelegen begroeide vakkên vtorden vastgelegd, bereikt men er ook
mee dat' ale lager gelegen vakken mêt gering aanvullend onderhoud behouden blijven.
Door deze glooilng vtordt de knelder beschermd, ter'tijl bovendien het
greppêlondeïhoud t.p.v, de kwelder tot een ulinimu.u wordt bePerkt omdat
de klrelder slechts incidenteel onder water komt te staan, dit du.s in
afwijking van de glooilng volgens alternatief 2.
Hier slaat tegenover dat de kapglooiing zelf ook moet h'orden onderhouden.

Doordat dê kvlelders minder vaak onder water komen te staan, verdwijnt
de spêcifieke vegetatiê en zal ten dele een verandering in het vogelbestand worden veroorzaakt. Het betêkent ook een onnatuurlijke greng
tussen kwelder en wad.
Ëen atergelijke ontwikkeling voor het hele gebied is in strijd mêt het

toekonstig bel-eid dat gerichÈ j-s op het in stand houden van heÈ
huidige milieu. Een kaFglooiing is alteen te overwegen op Plaatsen
vraar op de voor kapglooiing liggencie, door rijsdamnen vastgehouden,
slikvelden geen prijs rlêer zou vrorden gesteld.
Bovêndien moet dan têvens een verand.ering van de vegetatie en vogêIbestand van de achÈeÍ de kapglooiing gelegen kvelders niet bezwaatlijk
zijn. Àangeziên eên dergelijke siluatie niet voorhanden is. Iooet ook
dit alternatief vendorpen wolden.

8.2.4. Àlternatief 4. Het op aangepaste wijze voortzetÈen van de werkge

-lg:glce - l11g11lYi3!:1c:P9:!99:

=33e!gge!-velcgleDe aanpassing ttoudt in dat de werkzaamheden zodanig uoeten worden
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-43Het plan waarbij de landaanwinningswerken (in sektor II) in z'n geheel
zouden \r'orden ingedijkt is in 1979 echler door de regering afgewezen,

door rÈiddel van weigering van een concessie tot indijking.
Indien Èoch wordt besloten om, medê afhankelijk van het definitieve
dijktracé tn sektor II. een gedeelte ten westen van zwarte Haan
(sektor I) aan tê ltijzen a1s gebied ter vervanging en,/of uiÈbrêidj-ng
van het buitendijks gebiêd, zal dit gezien de ligging van deze sektor
bepeïkt moeten blijven tot een overgangsgebied van de bestaande werken
tot de kust. Dê weïkwijze die hierbij gevotgal moet itoÍden is er één
die neÈ zo geting nogelijke ingrePen toch rêsultaat geeft.
Er vindt j-n deze sektor (I) sPontaan aansli-bbing plaats, deels als
schaduwwerking van de aanliggende landàanrtj.nningswerken in sektor II
aleels door dê gunstige ligging ten oPzichte van het nantj.j.

9:?:!:-599!9!e:!99!91
Tênslotte za1 j.n het kader van de nieuwe doelstelling het oP het in
stand houden van ale saardevollê buitendijkse gebieden gerichte beleid
nogelijk een verlaging betekenen naar j-n geen geval een verhoging van
de inspanning èn derhalve van dê kostên. Een vernindering van ale
kosten kan bijv. ontstaan door het grondeferk in de onbegroeide vakken
Ínêt relatief duur oaterieel achterrrege te laten (alternatÍef 4).
Verder moeten de afzond.erlijke werkzaaEheden ÊiteÍaard zo efficiënt
nogelijk worden uÍtgevoerd.
Ten aanzien van het grondwerk noet daarbij vooral naar het in tê
zetten naterieel worden gekeken.
Dit naterieel moet zo universêel nogelijk zijn.

Hoofdstuk 9. Visie en aanbevelingen

beleidsbêslissingen en na Èe streven beleidsvoorneEens wijzen
op de grote natuurlijke en landschaPpelij ke waarde van de landaanwinningsvJerken, die tezamen Elet de oude kwelders en de zomerPolders een
specifiek onderdêel vornen van het waddenzeegebied. naar welks bêhoud
Ínoet worden gestreefd, waarbij gel-j.jktijdig moet wordeD bereikt dat
aan de veiligheid van de bewoneïs van het waddenzeegebiêd niêt wordt

Genomen

getornd.

- 44Dit heeft binnen de Ri jkswaterstaat, al-s uitvoerder van de .Iandaanwinningswerken, de discussie op gang gebracht omtrent het doel en de
wijze van uitvoering van de landaanwinningsvíerken.
De volgende zaker. zí)\ hj-erbij o.a. naar voren gekomen.

?:l:-Il9ilIllg
ten tÍjde van het afsluiten van de delimitatiecontracten bestond omtrent een toekomstige indijking van de landaanwinningseerken is volledig achterhaald.
Het in deze delimitatiecontracten oPgenomen streven naar een b€weidbare kwelder van de 300 meter strook, kan afbreuk doen aan de huidige
natuurliJke waarde.
Deze variatie woralt bedreigd op plaatsen waar te intensief (Friesland)
wordt beweid.
liierdoor bestaat de kans dat er bijvoorbeeld alleen maar kweldergras
blijft gËoeien.
Indien er te extensief wordt beweid kunnen er monocultures ontstaan
met een lage begroeiingsgraad hetgeen veel kale plekken betekent.
Deze plantên hebben bovendien de eigenschap om zoveel afgestorven
plantenaelen te produceren dat het in de winterPeriode problemen voor
de dj.jkbeheerdexs oplevert.
Aangezien er ook t.b.v. divelse vogelsoorten variatie .in de plantengroei noodzakelijk is, moet dus ruimtelijk afwisselend worden bevteid
(Groningen). Op deze maniêr gordt beweiding ook een instruÍrent voor
De verwachting dj.e

natuurbehoud.

Dit houdt echter wel in dat er met de oevereigenaren gesproken en een
regeling gêtroffen Eoet worden. Het onderwerp van gesPrek za]- zijn de
wenselijkheid om de ketelders en landaanvJ!-nningswerken ten behoeve van
natuurbehoud te optimaliseren.
De door de Ri j ks,ratexstaat uit te voeren werken zullen puur het karakter van ondêrhoudsrierken krijgen, het streven naar hoogterdinst is voor
natuurbehoud in feite niet noodzakelijk.
Ook zal een regelj-ng net de oevereigenaren moeten worden getroffen
voor. zover er niet ltreer naar volledlg beweidbare kwelders wordÈ
gestreefd en het beweiden voornamelijk moet worden afgestemd op het
natuurbehoud.
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De werkloosheidbestrij dende functie van weleer vali de landaanwinnings-

'

werken is verdwenen.
Dóor dê sterk doorgevoerde mechanisatie is tret aantal benodigde h'erkneneïs beduid.end verÍtrinAerd ên zal waarschj-jnujk nog verder afnemen.
Korton bestrijding van de werkloosheid is geen notief meer on landaan-

bezuinigat. Ondanks dat heeft Een toch nog steeds, zij het ninimaa]-,
hoogtewinst geboekt.
Eet ls we]. aluialelijk dat een intensiteit en wijze van uitvoering waarbij nog net hoogtewj-nst wordt geboekt, in ieder geval voldoende zal
zijn @' te voldoen aan de eerdergenoemdê ultgangspunten.
Hierbij lijkt ale werkr,íi jzê beschreven als alternatief 4 (zie hoofdstuk 8)r het op aangepaste lrijze voorÈzêtten van de werkzaau*reden
volgêns dê huialige methode, het meest reëIe met dien vêrstande dat er
wel een verschuiving van de lrêrkza&heden in de richting van de
Sleesvrj-jk-Holatelnse mèthode moet komên. Daarbij zj,jn experinenten met
een verdele vermindering j-n frequêntie en nisschien een neer natuurlijke aanpak van he! grondwerk wenselijk.
Incidenteel (sektor III en VI) kunnen echter andere alternatieven te
prefereren zlj n.

::1:-599lYslgsglcllg
Bl.j alle rogelijke veranderingen moet de veiligheial van d.e bêwoners
van het Waddenzeegebj-ed gêwaarborgal blijven door een goede zeedefensie.
Het aspect van tle veiligheial kont met, betrekkj.ng tot de landaanwinning
ter sprake o'ndat de landaanwinningsrrerken een functie wordt toegekend
in de zeedêfensLe.
In verband hiermee, kan gesteld worden dat bij het in stand houden van
de Iandaanwinning Èen behoeve van natuurbehoud, gelijktijalig de

-46functie in de zeedefensie is gewaarborgd. Er kunnen echter problernen
ontstaan indien het ten aanzj.en van bepaald.e delen van de landaanwinning niet zinvol geacht wordt ze als natuurgebied te handhaven.
Nu is het wel zo dàt bij de recente d.ij kverhogingen in Friêsland in de
sektoren III en IV vtaar weinig of geen voorland aanwezig is de teen
van ale dijk ve.rdiePt is aangelegd.
Om diê reden en ook wegens de meêr onbeschermde lj-gging zal de toekonstige vÊrhoging van de Euapolderdij k (sektor vÍ) met een verdiepte
teen worclen ui.tgevoerd.
Dê plannen voor de vêrhoging in sektoÍ v en II bevatten geen veraliePte
teen. Hoê$el wellicht de \,raarde van natuur en srilieu van de diverse
sektoren verschillend. kan worden beoordeeld. staat heÈ voor de sêktoren II en v ontwijfelbaar vast dat ze v"aardevol zijn als zodanig.
Dlt belekent dat dê zeedefensie in het nieuvte beleid m.b.t. de land.aanwinningswerkên in geen geval gevaar loopt.

9,5.

Natuur

$-13r9:s!38
Bij aie ui.tvoering van het nj.euwe beleid is de beantwoor'ding van de
vraag rrat waardevol is voor de natuur en het landschap uiternÀte
belangrijk.
Dit is een vraag die samen met het Ministerie van C.R.t'l. beantnoord
moet worden, gêzlen de taak en de aanwezige sPecifieke kennis daarontrent bij dat Einisterie.
Hierbij kan uiteÍaard. tevens gebruik woÍden gemaakt van de gegevens
van onder andere de vegetatie die de Rijksnaterstaat in het bijzonder
bij de tlienstkring Baflo sinds jaar en dag nauiÍgezet bijhoudt.
De loestand waarin de natuuÍ zictr bevindt, zal a1s een rode dïaad door
het nieuwe beleiai lopen.

?:g:-Ii$19i9rigc
Tot slot, het vraagstuk van de financiering van

de werkzaamheden

volgens de nieuwe uj.tgangsPunten.
cêzien het natuurbeschermingsaspect ligt het voor de hand dat naast
veÍkeer en Waterstaat ook andere instanties bij de financiêring
betrokken rrordên, Eet name geldt dat voor instanties die als taak

-47 hebben het beschermen en behouden van d.e natuur en he! Iandschap.

dringt zich al on$j.ddeUijk op m.b,t.
de haalbaarheid van een eventuele regeling BeÈ de oeverei-genaren in

De bêantwoording van deze vraag

verbànd met de delimiÈaÈiecontracten.

Instanti.es die wellicht als mede-financier in aanuerking koEen zijnt
a. hêt Mini.sterie van C.R.M.
b. de provincies
c. de gemêenten.
Ieder van deze drie mogelijkheden of een conbinatie daarvan betekenÈ
een af\dijking van het hui-dj-ge beleid, waatin alleen het Mini.sterie van
Verkeer en l,Íaterstaat zorgt voor dê financiering van de landaanwinningswerken.

Binnên bêt kadêr van de financiering valt ook de behoefÈe om de werkzaamheden te ninimalisêren ên te optimaliseren.

Dit plelt er voor on gezien de aldaar aènh,ezige kenniÊ en ervaring a"i , ,'
R.i{.s. directie croningen, dlenstkring Baflo ook met de uitvoering l' \t.l.
"nieuwe stijl" te belasten.
11
Daarnaast zal het nood.kzakelijk zijn om voortdurend overl-eg te blijven
voeren tussen de instanties aiie bij hêt nieuwe belêid, betrokken zijn.

Hoofdstuk 10. Sauenvatting
De landaanwinning vond zin oorsprong j.n de period.e nadat de terpen

c.q. terpdorpen onderling door êijken werden verbonden.
Bulten deze alijken vond de eerste natuurlijke aanrÍas plaats.
Vanaf de eerste helft van de 18e eeurx is de I-andaanwinning door
ondersteund.
Deze activiteiten $arên in de eelstê plaaÈs noodzakelijk cm d,e nadelige invLoeal van de zeespiegelrij zing door natuurlijke aanwas te elL-

mengenhand.

lnl-nêrêIlr

Met deze actl-vitelten die door de oevereigenarên werden uitgevoerd,
dienden zij Í0et name hun eigen belang.
Het wag nl. een nanier om tegen relaÈief gerj-ngê kosten eigendoursuit-

breiding te verkrij gen.
De oevereigenaÍen konden hun aanspraken

van het Ommelandeïrecht.

hierop laten gelden op grond

t:

-44Door de blijvênde zeespiêgelr ij zing werd er een steeds intensiever
berrerking vereist orn effectief landaanwinning te kunnen beairijven.
In het begin van de 20e eeuw was dê landaanvtinning voor de oevereigenaren dan ook eigenlijk nlet aantrekkelijk neer.

In dezelfde periode, onstreeks 1930, ging de Staat zich berooeien met
de landaanwiming in Groningen en Friesland.
De Staat beoogde Ïrj.ermee r
a. om op deze wijze te komên tsot landaanwinning en het behoud van
voorland ten behoevê van de kusÈbêscherning;
b. het object te gebruiken als nialdel ter bestrijding van de werkloosheid, d.i-e in deze jarên (crlsis) bijzonder giroot was.
Daarnaast rías het destijals een reëIe gedachte om te zijner tijd tot
indijking van het aangewonnen buitenalijkse gebied over te kunnên gaan.
Àlvorêns de staat daadwerkêlijk met de landaanwinning kon starten
uoest êr eerst overlêg worden gePleegd net de oevereigenaren, waÈ
heeft geresulteerdl in het afsluiten van dê zogenaamde delieitatiecontracten.
De aleliBitatiêcontracten bevatten rectrten en plichten van beide
ParÈaJ en.

Een van de belangrijkste bepalingen uit dêze contracten is de

volgende.
De SÈaat zal naar ei

inzicht in de 300 &eter brede atrook zeewaarts

deze strook bevreldbaar is geworden.
Niet aIIe oevereigenaren hebben een

deltnitatiecontract afgesloten nêt

de Staat.

zo z!)t eÍ ln Friesland êên aantal akten gesloten die enkel een gÍensregeling bevatten.
voor het overige rrordt er in Friesland in het gedeelte Holderder Pier
t/m de Ternaarderpolder landaanwinning bedreven met al-s enige motief,
oru tot kvrel-dervórning te komen en in Groningen v66r de EruoaPolaterdijk
met als enige motief kusÈverdediging.
Nieuwê ontwikkelingên hebben de LandaanwinningsweÍken echter in een
antter licht geplaatst.
In de eerste plaats hebben de landaanwinnlngsvterken t.g.v. de mechanj.satie hun werkloosheidsbestrij dende functie van weleer verloren'
In de tvteede plaats is he! de behoefte aan natuurbehoud die

-49vraagÍtekens zet bij de huidige onvang van de landaanvrinningsinspanning.
Het is met name de behoefte aan natuurbehoud, die er in sterke nate
toe heefÈ bÍjgetlragen dat de landaanwinnings\,íerken teÍ discussie

gesteld worden. I'let name sinds 1974, het jaar waarin de conmissie
l,[azure haar advies uitbracht over de lBogeli.jkheden en de !Íênsêlijkheden van inÈolalêÍing van delen van de waddenzee.
De comnl-ssie wees dergelijke plannen af en adviseerde o[n het gehele
waddenzeegebied als waardevol natuurgebj.ed te handhaven.
Sind6au.en hebben diverse oveÍhej-dsorganen hj.erop ingespeeld ên voortgeborduurd zoals bijv. met de P.K.B.-waddenzee en het ontwerp Interprovinciale Structuurschets voor het waddenzeegebied.
voo! de oevereigenaren betekent dit. aangezien de kans op inpoldêrj.ng
is verdvrenen, dat ale d,eliÍritatieconÈÍacÈên êen d,ee1 van hun bêtekeDis
hebben verloren.
Het betekent tevens, dat er bij een belêÍd dat zich puu! richt op het
in stand houden van het gebied, gesproken noet worden net de oevereigenaren. Afhanheu.jk van de nate ríaarin de belangen van dê oevereigenaÍen worden geschaad zal er een regelj.ng tussen de overheid en de
oevereigenaren getroffen moeten worden.
Naast naluurbehoud moet, zoals o.a. de P.K. B. -Waddenzee stelÈ, de
veillgheid van de bewoners van het l,laddenzeegebied gewaarborgd
blijven.
Hoewel d,e vraarde van de landaanwinningswerken j.n het kadêr van de
kustveÍdediging belangrijk is wordl de waard.e van het gebied voor een
belangrijk dêel bepaalal door heÈ specífieke landschap, de unieke flora
ên fauna alsmede het belang vooï het naÈuurwetenschappeU-jk onderzoek.
De werkzaa! rêden in de toekoEst zulleD er op gericht moeten zijn on de
bovengenoemde waarden a13 zódanig in stand te houden.
clobaal bezien koBt na overweging van verschillende werkmethoden het
op aangepaste wijze voorÈzetten van de huj.dige werkzaamheden (alternatief 4) hêt meêst aannenelijk voor.
Dê aanpassing zal grotend.eêls bestaan uiÈ de bewerking van het eerste
vak van 400 x 400 re tererijl de werkzaas*rêden in het tweede en in het
d.erde vak globaal gezien beperkt kunnen blijven tot het dÀÍnonderhoud
en het ondêrhoud van de hoofdwêtergangen.

-50De toaÈe van aanpa6slDg

lal voor

een deel qapeïinenteel moeeen worden

bepaald, rraarblj hêt naatgevend zal zijn hoe de natuur hielop reageert.
DaarnaaÊt zljD er, op beperkte schaal, plaaÈselijk andere aLÈerna-

tÍeven te

overwegen.

h€t gekozen alternatief t.a.v. hêt te gêbruÍkên Daterieêl en uateriaal verder geoptlmall€eerd moeten rorden.
8U ds alefiDttiêve bepaling eÍr de ultgoerllg va! het beleid zal
bl1jl'€nd ovêll€g nodlg zljn Èu8sen met na.me de Minlsterles van Verkeer
BovenalLen

zal er

bl.nnsD

ea WaterEtaat ên C.R.M.
Blj ale uÍtvoering nieuwe

stljl zal ook de roatê uaarln o.a. C.R.l,t.
hlerLn participeèrt e€n punt van overleg zij!.
Uitelnil€lijk ua1 de toeatand waari! het nilieu aldaa: .verkee.{t naatgevenil zLjn voor evêntu€lê menselljke actlvlteiten ten behoeve van dat
El.ll.êu.
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lnpolderlngen ln de Í{adaiênzee

1974

9. uinisterle van volkshuis-

herzlene bêrehênlngên Lnzake de
economl6che en sóclalê betekenls van
de landaanwinnlngswerkzaanheden ln
Gronlngen ( novenbêr 1965 ) .

NoÈa

- Nota over de goofd.lijnen van

de ontwlkkelJ,ng van dê tíad.denzeê (P.K.E.).

Oraenlng

-'Interprovlnclale

10. .ont\ÍerP

Structuurschêt.s

voor hê! Waddenzeegebled".

'll. Publlcatles van 1r. R.,t. ale Glopper In het tljalschrlft Land, ên
water ln resp. jaargang 4 - nr. (1960) en Jaargang 6 - nr. 5
( 1962 ).
12. Nota 75.74 van studledl-enst Boorn "Ontrent tlê kruinhoogte !.àn
Wadalênzeeilljk Znarte Haan - Ànelander Veer.

d9

13. À.J. dê Groot

-

14. atr. 1,.F.

- Sllbhuighoudlng en landaanwlnnlng ln
het oosteu jk waddenzeegebied

Kanps

var de Nederlandse
en Dultse Halogene seA:Lmenten 1n
verband met sllbtransporè en bodengenese ( 1962 ).

I+langaantoegtand

(1956).
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5. iks .

K.

S.

DL

jkena

- Flora ên vêgetatlê

!"an dê $adden-

eilanden en kustgebieden (ln

ontwerp

)
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De ontlergetekenden:

fa..

BAREND LoDDI'iI.tK VRIEST

Ontvanger der Registratie en J)ot'teitt'rn t'6 !ïi 11r:rrm;
b. l.lr.pr.f r' YIILLDI'I V.|ill Iíílttr.lllRlll!lllríi t l'lct'stnnttvretend j
. Ingenieur der bomeinetr te U1-t'rtnt, trcll.;rsl nr-l (ln :l indatllrïi.ntt nÍ:rvlerken I

'.

hiertoe cenachtied vet betreft sub Ia biJ brief van den Dírectriirr
a.a. 20 Deceober l pll+.
. art nàLËtr"tfe Ën Doraeinen te leeuwarclenvan
tlen Ingenieur
''
?à5gV. sat betreft eub Ic blj brief
^o,
21
Iebrirarl 1915 not
it.it.
Ver'ifioateur clel Dotoeinen te Nijmegen
u"" den MlnLeter. van .Fi:nanci'in
'' i|i8;A-,-;;i]"-;;s;;;á-"p'a"
'bebenber .i9]4 no.. 148ui"Ëi"Ë
afdeeling Donelire[ en rlat betreft
. . a..a. f
der Reglatratie.en Doroél-rtgn
ilea'DLrecteur
van
Íb
biJ.'brlef
sub.
". -te
r.o,6340 gqg191-d op tleltlaeive
1935
íeeuraiden d.a.- 4 Novenber
d.,d.
]1 Ootober.'193, noi.79.afdeq.r
..:.vaa
''.llÍng.èen líinieter; dán.Fína11olË'[
'
éêDei,.e[
.

:

a

MARKUS HENDERIKUS GEERTS, Lrandneter der Domeinen te
I,eeuwardlen, te.zanetr hanclelende namenB den Staat iler Nederlandent

c.

.

Doreinen. !ér
" . 'II. '. '.. .^ - :i '

J ê'ë/€.?áá à ,

..

-

bijtoge

L

2

nel: de aangevlsa6en
eífer.aa < van het perceel onder
(ofl afgeelagen) groene l<nelder ten noortlen er van! kadastraal be. . 1 ÍltlÍ m€r . r .
kend gerneentê . r r . . . . .! 6ect;1.ê
., ter andere zijde;
Overwegende, dat tusschen ;llgnrStaat rlor I'l'-'d,:rl anden eonerr{Jde
ter andertr anderzi.jrls 6eschil bestaat ovet
on de contractant
de vraag of de aanwas op het Groninger ryad ten noorden van den
rand van genoemde gloene kwelder aan d.en Staat toekont op grond;
dat de Staat eigenaar u ou zijn van de Wadden met hun stranden en "
daaroro door !.andaanu:lnning als gevolg van kunstwerken verkregen
oppervlakten aan hen zouden toebehooren, dan wel of die gronden
als eanwag derl oevereL6onèer behooren doot natrakkingr on dat pai.
tÍJen ta rade geworden ziJn on d,it geechil door 6ên dledlng ta
b

írir
I

eëindigan

r

' V e r k I a r e n deartoo te. zijn

overeengekomen

--

de

eerstondergeteekênden onder voorbehcud van goedkeuri,ng door Hare
Majeeteit de .Koningin -- dat voorschreven kadastratí perceel
6etekend,44 worden 444- zeewaarteche begrenzÍng te vinden ín,
de lijn' gelegen on1ev &r J00 n. zeewaarts uit den rand ven de
groene knelder, wdlke Iijn op het têrrein door palen Ís aangegevetl
en Ín rood ie aangeduid op de bij dcze akte behoorende en daarnedè
een geheel uitmakànile kaait, te àien effecte dat de grónden1 gelàgen tueschen den kseldcrraud en dÍe lijnt aan de contractant
Ier anilere zu]Len behooren, op wellte grondon de Staat voortaan
geenellài daarmede etrijdige aanspraak meer àaI makenr -- en eI
het6een ten noorden van die ).ijn ligt, aan den Staat t op welk
laatste de ,ontractant tei and.ere zlJde al l$t- baweeede rechtsn
ptíJa ge-.ft,zoodaÈ voorgeschreven lijn in hetlvervolg de grens aa|
wezen tuíschen de wederziJdsche eigendommen.
Onvenninderd de rechten van derden 2u11èn de grenzen aan
den oost- en clen r,{e6tkant worden gevormd door de lJ'jneu welke Ln
breede znarte kleurop voormoJde kaart zijn aangêgêven van den
ra$d van den groene kwefder af'
Vercter verklaren partijen terzakevan dêzè dading de volgende bedingen te hebben genaakt

1e. De Staat zal in de etrook landwaarts van de eiSencloms'
grens landaanwinningslerken naar eígen oordeel aanleggen en ondei'
houden totdat deze etrook beweidbare ltwelder zal zijn geworden.
2e. De c ontractant eub II.á,aZ'- biJ den aênvang van doze
bewerkin6 de bedoelde etrook van de boetaande kwelder op +kosten afraeteren voor het grootvee en de paarden; het onCíerhoud
van de afraeteri-ng blljft godurende de bewerking ten laste vah '
den Staat.

afraetering za1 beetaan uit ingeslagen dennen richelpaleh
van 10 cro. in doorsnoêe, hoog 1m boven don grondt oP 5 m onderllngan ÀfÉtand en bespannên not éán nieuwe gegalvanJ-aeerde draadl'
geen prikkeldraad zljnder
5e. Do Staat heeft het recht on aen de aan de eontractant,
De

-

rub 11 behoorende kweldor de'voor de onder 'le bedoeLdo relken
vèr€lÊobte zodên ts ontleenen. Deze zoden zul'len alleen dlêndn
voor d6 Íelhent 801€8en voorlaÍl8s bovengenoendè psro3èI6tr.

.t
.:

de eerÊtè aannanin6 van de meest gereerle partiJ zal
eene conroieËie van dríe deskundigen worden benoemrl; teneinde onJ

4e.

Op

trentdebeweiilbaarheiilvandesub.lebeiloelde€trooJ<talzooqaeI
en vast6esteltle eigendon6Sren6 en
;;i;;.; tusschen ile aangenonen
rl r: bestaande
.áe nór:laatete afraeterii6 voor veel:eer5'ttg tegen
j.d
rtc
bewaidbaarhe
varr.
j
er),.enning
bi
en
rrpporte"ren
t;
il"i;:;i
têven6 ile wagrde daarvan te schatten'
Eón1i<lderoornrnieEiezalwordenaangeY.ezendoordenStaatl
deÈ
één door de contractant ter andere zijde en het derde door
een
Hocht
GRONINGEN.
provincie
conroissariE aer xoninlii in de
in gebreËe bliJven-, on binnen drie rnaanden nà de '
á"iïi"tij"t
aan-zljne verplichting tot aanwijzing .
uou"-nt"aoËra"
""in"oÍrr6
piaata dLe^aanwijzlng geachiedea iloor
zaI J-n zlJne
te voldoen, dan
dêu kantonrechter van- hei r".Ëort I yíàarln de in <teze akte genoeardc
goederén 6elegen zijn '
oiio"""rrau
' De tleskuniligen
,ufï"o doór dien kantonrechtel rcoeten v'ordËh
' '
beËeitigd.
echat'
ile
ontreít
Indlen de drie deekundiSen overeenatemrnen deze schatting '
ting Ían ilê waarale a"i- Áá"et"Ëon en- kweltler , zal
no"ï"n 6evo1gA. Bestaat er verschil tueschen huníe schattS'ngen1
van ao
dan zaL als waarde *oiá"i- """Senonen het een/dertte
'edèelte
aotl van de drie 6chattinsen.
èen Inaand
bLnnen
opgedragen
Aan iteze cotni""i"-,.1 worden
raPport. ..
een-sesrotlveerd
,," a" tËË"ai.;i";-dr;" den kantonrechtei
zijn-voo1
zal
uit-i" brenglnr-welk rapport verbindend
fe larontvanger;
voornoenden
biJ
den
itj"o un zaÍ worden 5eaèponeerd
êie rlaarvan bd-nnon oáht a.gott.aÍschrift za1 doon toelconeh aa'.1 dê'
onilerget e akende eub II.
..^^- , '
-/ beloonLn6 dezer conmisui", ll"*rií de wederhelft clezer belooningi
ten laste van dèn Staat komt'
à/
een rrraand
5e. De contractiit-----À"u LÍ betac#binnen
1i- 1'
e
n
q"io::
r
affií3t3;g,ort
nd'
t .t
i
r,"t
--::1 ^1 "n'
-

I

4ry

"iíi "íá";-Ës-;;;Ë9
l:.:::::"ï:i1####u,"uffi#J":";:u:il,"i:;_!:":ïÏ::
weartle van het over tè dragene te vermip:
il;;Ï;"-;"

Ë"EJátt"
derEn rnet een Ëedrag van'twee honderd gulden per hectare
!i Il? ;
ln lorrnule ul-tgedrukt.:'
Ëii:ï"ï"Jr,ii"t*""7aEra" te nemenr aldué
waarcle urin f . 2oo'- per H'A' )
i-/ t (*ecnatrte
-Ji'À"."t

-

'''''

yr.7 els9.h "]{: :i: -1::
-e4i'- verl anse n vi,)' ê4{/4f'
k"nnun-et44
líinister veh
-het 1er9chu1kunneruÁoldoen' "lí l:i-l:'fr:*
annuiteiten
biJ
ái!a. U.a""g
1 "?"r-1]J .of"
keize in zea of twaalf acht ereenvolgentie jarenvan
de Minieterieele
tijdslip
op
het
* * toven ae
ï;;;;';;s;;ái;;
StaatsNederlandoche
van
t"u.ftff.f.íng beËtàanAe beleeningsrente
gerekend'
worden
Bánlc zal
;;;á;; [ii a" Neilcrrantleotrebevoegil
nog '
aI de op eentg tijdstip.
z)
eóhuldena,&.
De
haar
naat
voldoen
v"r"ohuiaigde annuiteiten biJ veivroe5ing tenat
lnachtnenên van
rTorden
za1
berekèntt
cini.nt" ráardle r velke
i.i rqa het tteeàe 3.ld aangenoroen rentetyper
á;;-

o

"
FinanciË3|.u

Tot zoolong de vergoeding niet 5ehce} ie af6clostr verblndÉ d6
'oontractant Eub. ÍI zlch tot zekerheid van de betaling tot het
verLeenen van een Érste hypotheel'. op de kwelders, gologen landvraatt6 van de eigendonrsgrens. Deze Jrypothecai.ro inrschrijving kapt
' zoo d,e contractant eub II híertoe 2+)-. vc r 1an 6en tc kennen geiloor and.ere zekerheid ten genoegen yán den voornoenrlen Minister
wordên veÍvên$ê[ r
.
6e, De aanvaarding

'
(

'

I

.'

in feitelijk gonot van de eub 1e bedoelde
plaats
hebben dan na tle betaling der ver-.'
st-rook zal nLot oerder
goeding oÍ na zékerhe idsst elllng als in het vorLg artikel. bedoel{t
Íot dien tijd hêeft de Staat líet recht op het genot en kan híJ
:
dit op da roeest wenscheliJk geachto wijze doen uitoefenenr
:
4-+O
eub
II.
de
tle
contractant
Na
de
aanvaarding
7e.
de
ê16ênilom68rêi6
op
verplaatsen
A4*-koeten
afrastering sub 2e op
De Staat zal. ilie afiast4ring vêriler onderhouden voór zoover hLJ 'i
dit noodi6 oordeelt.
8e.-De Staat verbindt zichr indien de contrggtant ter
endeÍê zljde daerto€ het verlangan te kennen gedl, àoch níet dan
nailat de deskundlgen de etrook beweidbaar hehbeí verklaardt de
Etrookr bedoeld.híeÍvoor sub 1e en 4e van de contractant
ter andere ziJde te koopen tegen betali.ng van f,. 2O0.- pef H.A,
pe. feaài; artikel 8 toiat toegepast, verbindt de Staat zich
voortÊ aan de contractant ter and.ere ziJde op díe'a.t." verlan.
gen te verkoopen de etrook ter diepte van tOO It. zeewaarte.van dè
biJ deze akte vastgestelde eí6endotnsgrens r' zoodra deze etrook
beweidbare kweliler za1 zlJn 6eworden tegen eên koopeom, berekend
aaar' Zjlt van de verkoopvÍaardê. De Srenzen aan den Oogt- en Weetkant van deze strook zullen in het verlengde liggen van ile hler-.

a

I

voor omechr€veo grenzen.
BIJ geechilt orotrent de bereidbaarheid of ontrent de V erkoopwaarde ie.de bepaling van 4e op overeenkonetige wiJze van

6Lng.
Do grenzan van deze 500 M.
.Êen tandnêter doen opmèten en in
t oe!

aÊ

diele strook za1 de Staat iloor ..
kaart doen brengen. Deze kaartl
wÉIko btJ het kadaster zal worden toegepaat, íe bindend voot
,

belanghebbenden.
lJllanneer van

het in het eetete I1d van dit artikel bedoelde
gebruik
wordt gemaakt, vindt de bepalíng 6ub 7e
recht van koop

ovêÍêenkonstÍgE toepa6éin6.
De Staat behouilt zeevrairrtÊ van d.eze grene hef recht van
aanwaÊ en.annspoêIinÉi al6medê het recht on Landaanvrinnlngswe rke n
be doen aanleggen.
1Oe. Gedurende den ti.jilr dat de Staat landaanwinningswerken
ln het !ïad uLtvoert, verleenf de contractant ter andere zijde
hem over.44i' tegenwoordige en toekomstige eigendommen, gelegen
tusschEnáen openbaren weg en het Wad, het recht otn voor zooveel
de uitvoering dier [erken het vorde{b t gebruik te maken van do ber
staende eu.dÊ aventueel nog ts naken reeden van en naar den open'i
bafen wegl dee echter clat er geen gebruik van gernaakt EaE wotdên
tot vEfvoêt vaa Íerk1L€d€n 6et andere rtj- 0f voertul8ên dan
.

.

rlJvlelea.

r.,:'
cll-t'
Ten dienote van en gedurende het ln bet eerstc lid van
artlkEl bodoelde gebrui.k rnag de staat zijn cigcn we6en cn reeoen
bíJ de beetaandc áanetuit en '
Door den Staat aan te 1e66cn dijkon rnag hlj -zoowel Sedurcn| '
doeu aonsluiten
dc tlen tíjcl l-n het cerste ltd ËódocItl ale daarrta
i
tcr andere zijde'
iij te.t"á"ae dijken van de contractant
de
noodiSé
landaanr,inning
btJ
de
orn
zich
De Staat vortinaf
van. dÊ
slooten te Sravenr lraarop de zwetEÍooten van de grondên
ziJnl
gelegen
buLtcndlJlcs
cortractant t.t "iá"""'zí.jde, welke
kunnen afwateren.
r^-- r^--^ iloor
den Staat
BiJ oigen e4)Ioltêtie van a ngeïonnen gron'lenzal
Etaat
de
v;n hen zijnde '
of aoor deraierrr e".i- ni." irrggere
Ió verschaffen' De contrectant
g"hooa.n ztig Ltón
óeher
"ii*og""
sub II a.o'L a."ttoe- á"Ëverlangil van de na tle onilertcckenlng
strooken ln
, akt e aangewon:len g"o"a"" aan dei Staat êe nooêige
zijde- eub IIr
aidere
ter
noeten of"i""n. Do contractant
eíÊendon
Írelke itr'
"àY-;.;;-;i;;;;;;;n
ontvansenr
per n'a''do wnarde
;

ï

onoisÀie ie vastgesÈe1d1
het laxatierapport À"t tt"'door de taxatlec
ten tiJde u.T d" overdracht sub te'
i""p""lf"u"r:-jl ae t"u'ta".
te.;
De contracteat eub tI verlindf zjlch 4y'. nedewarklng,
de noodr8e ullveï
vctleenên a-an cle verkri J gíng- dloor- de n Staat vdn
in het vorlg Lld;'
de
gen voor zoover aeze niËï ziIl"o loopen over
beiloelde Sronilea.

nogelljk uitsluitend - inwoners uit de
woiat uitguvoertlr worden té werk 8e999

geme en

Lu bewerking zLJnde
0p of nabiJ de voor
geen
huisveetlng verlêenen ln
eden
gronden nag de Staat
ergelijkc.
'ketenr woonw
1o, voor zoover het dtt nuÍruter

?l"a""i"iinrigswirken
Èli5t un, áat-xn ile sbrook sub.1e buiten
1-fiï;;;;;".;;Ët

to"do.rr'i.n";;;-;t";t-;""n

*ánn"át"n kunnen ont6taan'

9"i

1:,,1:,

eub 1Je -te- noenen ?d'r:::'3ii*:1"ÀïË;";"':;"ïile'"f-aË-;i"";;
ie bevoegd daar de bevbrderin6 van lantlaanhet

,"iiiró-a"t
6eva1
ríinnLng te staken.
te atellen
Àlvorene een rechtsvordering te5en den Staat in in-verband
op g"ó;d van het niei-nakonen van de..Éepaling sub.1o
den Staat ten
rit-f,ut ontle rwerpel5- Jk artikel , zal de weclerpartij
tot nakoning mocten hebben gesomneeril'
jaren
te'voren
twee
ninete
'"-"-"-rÉ"-irËl-inar"n àe staat niet binnen acht jaar nadat van tle
4e bedoefdc commiselè de beweidbaarhèld
Etrook eub 1e door ae onaerpe
bedoeltie sÈrook landaanwinnlngEwer-'
erkEnd Lel in a" ooal"-r"u
on aan de i1:''*-4'
ken ter hand neont, ie de SÈaat gehouden
pe de strooklale beweidbare
. die overeonkonstig al-Uepafingen sub
kunnen ko'open r-op di earz -verlangen die strook. te
li,,velder zou
'vêrkoopeÁ tegetr een Xoop-àt gofi5k aa1-do zoo 'noodig overeenko -'
;
;;G-à;-;";;ïins"n sub 4e uaËt t" stellen waarde'
ile Staat blnnen ilen
;;t leval rtezen., indien terniJn
ÍeI Xandaan'
fn f,et-".i"i"-ifá-".i dii artikel gànoeoden

Eetzelfde zel

$inning6 vrerl<e n ln die etrook sub 9e ter han<l heeft 6enomehr doch'
die werken - zonder dat de etroolt bevreidbare lrwefder 6evtorden
'iE - geaufentle êenj.Eerlel tiJdvali van acht achl:ercenvolBentie

jaren niet heeft voortgezet.
In het geval, in hcÈ tweede lirl van .lj.t artikeL voorzie..r
zal de koopson niet hooger kunnen zijn dan hetgeen vol6ens hot 6ub
pe bepaalda verschuldigd zou wezen, indien de strook beweidbare
kwelder yare genorden.
fEà. paitfien wijzen ale adviee-c ommisoi e I die hen zaI
.biJstaan in. de uitvoering der bepalingq dezer akte zoowel a1s
in cle uitvoeríng en beoordeling der landbouwe c onornische aaagele.

(

genlreden, het Deetuur van de Vereenigi"n6 van l(ustwaterécbeppen í
,.'
' Ín Groningen
aan.
.11e.. De koeten tlezer akte komen ten laste van dên Staet.
1ft . De contractant ter andere ztld,e -c2 gehouden oro btJ
I
eigendom te bedlngen:
ov6riràcbt Ían +.
jger
do bepalingen dezer overeenkonet voo!
a. .dal d./verkri
zoovef za d.an nog onuitgevoerd zijn, rnoet nakoneni
b. dat de verkrijger verplicht zal vezen on bij overtlrecht'
6e1íJk bedlng te naken ten aanzien van diens opvoL6er €n dezeh
den laeÈ op ge le6gen on bij overdracht zooilanige bepalingen te
raken dat ook verdere verkrÍJgere onder bijzonderer titel tot nako' ninE gehouden zijn.
Voor zoover to eeniger tljd hetzij de contractent ter
aniloro ziJde bub ÍI hetzij een rec htve lkrij gende van ltz'\nocht
' weigore$,of nalatig zijo ora het ontle r 10e bedongen recht lan we6
toe te stáan, of wel wanneer een onrniddelliJke of èen níddelliJlce
. rêchtEópvolger daartoe niet 6ehouden is uit kraêht van een beitin6
met een voorganger ale bedoeld in het eerste liil van dit numrnerr verleen de contraotant eub II bij dleze tot gebruik en ten nutte
. van de 'zeewaarte vAn de eigend.omegrens gelegen grond.en, kadastraa]
bokentl

en ten lasto van de tusschen die gronden en den rand van tie groên€
]ceeliler gelegen gronden, de groene kweLiler zelfr deh dtJk en d0
binnenlandenr een en ander kadaêtraal bekenil

.

de erfdienstbaarheiil van veg van en naar d.en openbaren weg,
kadastraal bekend
TaÍr víelke er fdi ens tbaarhoiil geen ander of ruimer gebruik genaakt
mag $orden dan naarloe het in 10e bedon6en recht van weg tle bevoeGalhêid gecft en ovonmin op andere plaatsen.
Het re<ht van aansluíting in 1id 2 en J van 1Oe geldt ook
v.oo! deze e rÍdienstbaarheÍd.
Onverninderil het teniet 6aan van de er fdl ens tb aarhe J.tl op
êoot de ríEt aaneegeven 6rondenr zal de verLeende erfdLenstbearhelal
nlet làngor bo6tean dan tot het tiJdetipr waarop!

.\

bevreidbare kneltler
Ai de strook van !00 M' ondor 9c bedoelcl''
gerïorosri
i
za1 zJ.Jn
Jn gewbrden
' van hot onder 1/r: bi's bepaaldo gehouclen
B. ile Staat oP grona
".Inf"u"i"nt tcr.anrlore z'ijde te verkoopcn'
iË
die";tï;";"::;
r"
-t
ii'g.1,:r:."ru..1,1!.,
trrr'/.!
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vJuruL.
o
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dading
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van'
akte
akte
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: "l' voor
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