-365. Landaanwinning in de periode 1955-1987.
Het doel van de werkzaamheden in deze periode zijn te onderscheiden in
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hoofdgroepen.
I.
Vorming van een bodemprofiel geschikt voor bedijking, dus inpoldering
( 1 9s0-1 970) i
II. Handhaving van de status quo (niet uitbreiden maar behouden wat er
is) uit een oogpunt van kustbescherming (1970-1981);
III. Behoud of herstel van de natuurwaar,ilen ('1 98l-heiten).

I.

In de onder I genoemde periode waren de werkzaamheden volledig afgesteld om de bezinkvelden inpolderingsrijp te maken. Om dit te verwezenlijken werd een niet stuifgevoelige en daarom 60 <xn dikke bouwvoor
nodig geacht. Hiertoe werden, zoals vermeld in het begin, aIIe bezinkvelden 2 keer per jaar en daarna jaarlijks bewerkt.
De thans aanwezige bezinkvelden zijn dan ook hoofdzakelijk in deze periode aangelegd of zoveel nogelijk uitgebreid (sqns wel 3 of 4 bezinkvelden achter elkaar). oit werd nodig geacht om aan het verwachte
dreigende tekort aan landbouwgronden te ontkomen. VeeI landbouwgrond
ging door de snelle bevolkingsaanvras verloren aan stads- en dorpsuitbreidingen en aan de aanleg van wegen.
Toen het aantal arbeiders rond'1950 dan ook hard terug ging lopen werd
naarstig uitgezien naar mechanisatie. Hierover kom ik uitgebreid terug
in de hoofdstukken 5 en 7.

II. In novenrlcer 1965 werd door de Stichting het Nederlands Economisch Instituut (N.n.I.) te Rotterdam een nota uitgebracht t.w. "Nota herziene
berekening inzake de economische en sociale betekenis van de landaanwinningswerkzaamheden in Groningen".
In het kort was de conclusie hiervan: "Bezien vanuit een nationaal
econqnisch standpunt, stoppen met de werkzaamheden en afkopen van de
delimitatiecontracten" .
In 1969 werd door "De conrnissie Beveiliging noordkust Groningen", ottcler leiding van ir. F.L. van der Bom geadviseerd niet tot bedijking
van een gedeelte van de wadden over te gaan. Dit advies werd overgenomen door de Gedeputeerde Staten van Groningen. Mede naar aanleiding
hiervan werd vanaf 1970 de koers gewijzigd, n.I. handhaving van de
status quo uit een oogpunt van kustbescherming.
Het aanwezig zLjn van e'en hoog voorland, speciaal bij lage stormvloeden, heeft een zeer gunstig effect op de kosten van het dijkonderhoud. De hiertoe noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden waren uiteraard
veel minder kostbaar dan die voor het intrnlderingsrijp maken van de
gronden.

III.De werkzaamheden in deze periode werden uitgevoerd zoals omschreven in
hoofdstuk 8 van het reeds meergenoemde "Beleidsvoorstel betreffende
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met als achtergrond de Planologische Kernbeslissing Waddenzee
(P.K.B. ) .
In het kort komt het hier op neer:
1. Grondbewerking hoofdzakefijk in het eerste bezin}veld;
2. De werkzaamheden in de tweede en derde bezinkvelden globaal gezien
beperken tot damonderhoud en het onderhouden van de hoofdwatergangen t.b.v. een goede drooglegging van het eerste bezinkveld;
3. Een beperkte natuurlijke dlmamiek van het gebied accepteren;
4. De werken beperken tot het in stand houden en 'lraar nodig het herstel van de natuurlijke waarden van het gebied.

Zoals uit.het voorgaande blijkt ben ik ilus bij de landaanwinning begonnen
in de "glorietijd".
Men had grootse plannen voor het maken van nieuwe polders' waarbij zelfs
gedacht werd aan een totale inilijking v;rn de Waddenzee.
Dit blijkt onder meer ook uit een artikel van ir. C. van der Burgt van het
Bureau tauwerszeewerken in het tijdschrift
Land en Water no. 7, nov./d,ec.
'1965, onder de titel:
"Fictie of toekomst? srkele gedachten over een eventuele afsluiting van de Waddenzee". Het devies hras toen dan ook: Hoofd en
hand maken wad tot land.
Van deze destijds door dr. L.F. Kamps,ontworpen afbeelding (zie foto 37)
werden verkleinde afdrukken gemaakt en ilschildjes" genoemd. f bestond
zelfs een zgn. "schildjescomit6" die van ca 1950 tot 1970 er voor zorgde
dat een vertrekkend personeelslid die langer dan 10 jaar bij de dienst had
gewerkt, en de personeelsleden die hun 25-jarig ambtsjubileum vierden,
hiervan een ingelijst exempl-aar kregen.
Dat dit erg op prijs werd gesteld moge blijken uit het feit dat je ze nog
steeds bij oude medewerkers in de kamer ziet hangen.

a. !919t19:
Zoals reeds vermeld was ir. w. Kooper in 1955 in Groningen het hoofd
van de Dienst der Landaanwinningswerken (sinds oktober 1946). Hij was
voordien meerdere jaren in de tropen werkzaam geweest. Vanuit zijn beginperiode in Baflo herinner ik me dan ook nog goed de, wellicht daarmee verband houdende, wijze vErn zeer hierargisch leiding geven. IIij had
destijds een rood lanpje boven zijn kamerdeur welke vanachter zijn bureau bediend kon worden. Als het lampje brandde was het onder geen
voorwaarde toegestaan cim hem te storen. Uit die tijd stamt ook de verbindingsdeur vanuit zijn kamer naar de naastgelegen kamer van de toenmalige bureelchef, de heer van ockenburg, waar hij soms pardoes kwam
binnenvallen.
Ir. P. Sanders heeft deze toegang later weer laten wegwerken door het
op die plaats doen inbouvren van een eiken boekenkast. Ook in zijn op
treden was ir. Kooper erg autoritair en soms een tikje eigenwijs. Dit
heeft hem bij een bezoek aan het wad eens een besmeurd kostuun opgeleverd. Zonder te vragen of het op die plaats wel mogelijk was stapte hij
op een erg zachte plek (een dichtgeslibde geul) het wad in. Na enkele
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zodat hij er niet op eigen kracht weer uit kon kqnen. Nadat zijn metgezellen enkele bossen rijshout hadden gehaald om hierop steun te krij9€nr is het hun na veel moeite gelukt hem weer op de vaste wal te krijgen. Om gezondheidsredenen moest hij per 1 april 1958 zijn taak neerleggen en verliet hij Baflo. Itij verhuisde naar het Gelderse plaatsje
Heerde.

zijn vertrek in functie opgevold door de reeds bij de
dienst werkzame bioloog dr. L.F. Kamps (zie foto 38), die helaas veel
te vroeg, in januari 1959, is overleden. ZLin naam leeft nog voort in
het bij het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalhtater (RIZA) in gebruik zijnde schip.
Verder is in de dorpsuitbreiding van Baflo (zuid) een straat naar hem
Hij

werd na

genoemd.

De reeds eerder genoemde ir. C. van der Burgt, hoofd van de Dienst tau(tot 't
vrerszeevrerken van de directie Friesland, heeft toen tijilelijk
april 1960) de dienst lvaargenomen, bijgestaan door de heer Bergrman.
Per 1 april 1960 werd ir. P. Sanders benoemd tot hoofd van de Dienst
Landaanw-inningswerken te Baflo. Deze was reeds vanaf 1956 bij de dienst
werkzaam bij de Studiedienst Baflo en had zich, behalve deze werkzaamheden, reeds enigszins op deze taak voorbereid, hetgeen blijkt uit het
feit clat door hem, samen met dr. ir. B. Verhoeven, Wetenschappelijk
hoofdambtenaar van de Dienst Wieringermeer, in het tijdschrift Iand en
Water van april 1959, een verhaal verscheen over rlandaanwinning in

Duitsland".
In hetzelfde tijdschrift van december 1959 staat een verhaal van dezelfde beide heren over nDe landaanwinning i-n Denemarken'. Verder verscheen van ir. P. Sanders in Studium Generale van mei 1960 het artikel:
rDe oostelijke Wadden: verleden, heden en...
. toekanrst" Dit artikel kan worden gezien als een korte samenvatting van zijn nota "verleden, heden en toekqnst van de oostelijke wadclen in vogelvlucht"' welke
in maart 1960 verscheen en onder nr. 50.16 in de dienstkring-bibliotheek aanwezig is.
fr. P. Sanders was een heel ander type chef. VeeI rustiger en gemoedelijker, ma€rr een echt "avondmens'. Meestal kwam hij dan ook eerst tegen
koffietijd op het kantoor onder het motto nzonder koffie kan ik toch
WeI bteef hij rs avonds ook veel langer werken zonder er
niet werken".
./
altijd rekening mee te houden dat zijn medewerkers wel vroeg vtaren begonnen.
Hij noende

het kantoor vaak "Het Rusthuis", een bijnaam die door de
plaatselijke bevolking graag werd overgenomen en ldaara€rn ik mij echter
vaak heb geErgerd.
In 1962 werd hij overgeplaatst naar de directie Noord-Brabant en verhuisde hiertoe naar Vught.
Per 16 september 1952 werd hij opgevolgd door ir. K.P. Bltmenthal.
Zoals de naam reeds doet vermoeden was hij van geboorte een Duitser.
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kon opschieten. Hij was de eerste chef die gelijktijdig Hoofd van de
Studiedienst en van de afdeling la.ndaanwinningswerken was.
Per 17 april 1967 vertrok hij naar de Studiedienst Hoorn. In zijn
plaats werd benoemd ir. D.H. van der Meulen, die reeds bij de Studiedienst te Detfzijl werkzaam was. Per 1 april 1972 vertrok hij naar de
directie Groningen (als arrondissementsingenieur), waar hij thans nog
werkzaam is als hoofd van de afdeling Bestuurs- Bedrijfseconomische 7,aken en Regionale Ontwikkeling (nf).
Per 15 augustus 1972 werd hij opgevolgd door ir. P. de Vos, die eerst
als hoofd van de Studiedienst Delfzijt en na 1 aprit 1 975 als hoofd van
de hoofdafdeling Kustbescherming en Waterhuishouding tot 1 januari 1985
bij cle directie Groningen werkzaam is geweest. Per 1 januari 1985 is
hij vertrokken naar Assen. Zijn opvolger is ir. H. Luikens, voordien
werkzaam bij de directie Drenthe als hoofd RF.
In '1980 werd de toen reeds meer dan 40 jaar bij de dienst werkende en
intussen tot techn. hoofdambtenaar voor bijzondere diensten bevorderde
en naar Groningen verhuisde ing. C.T. Bergman (sinds de reorganisatie
per 1 april 1975 a1s hoofd van de afdeling Kustbescherming) afgekeurd,.
Zijn opvolger was ing. J.T. Kerkhof, oud dienstkringshoofd van ondermeer dienstkring Delfzijl). Deze heeft per'l juli 1986 de dienst verlaten (WT) en is opgevolgd door ing. F. Nieuwenhuis' die de laatste jaren reeds als hoofd Regionale Ontwikkelingen (PFO) van de directie Groningen werkza€rm was. voordien was hij o.m. dienstkringhoofd te Utrecht
en Assen.
Ook op hoger directieniveau zijn er natuurlijk de nodige veranderingen
geweest.

Zoals reeds vermeld was er eerst de HID Dibbits in rs-Gravenhage. Na de
overgang in 1962 naar de directie Groningen was daar aanwezig de IIID
C. Hoornenborg. Deze werd na zijn pensionering in 1978 opgevolgd door
ir. D.W. Tuyten, die per 1 januari 1985 werd overgeplaatst naar de directie Noord-Brabant.
Voor hem klsam in de plaats onze huidige HID' de heer B. weijersr voordien HID van de directie Drenthe. Op bladzijde 26 van Personeelsblad
nr. 5 (decernber 1984) staan de komende en gaande man vereend op 66n pagina. Op blacl2ijde 27 tot en met 32 van het Personeelsblad vindt u een
interview met de scheidende HID Tuyten

u. 9rge493!19:
In het begin viel altes onder de noemer Landaanwinning, ofschoon er we1
reeds een duidelijke afsplitsing van taken was, t.w.:
1. de echte landaanwinning (onderhouden van de bezinkvelden)
2. het onderdeel peilingen en metingen (per 1 februari 1966 afgesplitst
als zelfstandig onderdeel "Afd. Studiedienst Baflo"' gehuisvest te
Baflo. Per 1 maart 1967 vertrokken naar een tijdelijke huisvesting
in barakken aan de Farmsumerzijl 10 te Delfzijt als Studiedienst
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Delfzijl. In begin 1973 verhuisd naar het Eemsmondgebouw, Duurswoldlaan 2 te Delfzijl). De naam is intussen gewijzigd in Meetdienst
Groningen

3. de afdeling grondonderzoek, onder leiding van de landbouwkundig ingenieur ir. R.J. de Glopper, thans nog werkzaam bij de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders (n.r.r.p.) en nog regelmatig in Baflo aanwezig. De dienstkring verschaft n.I. nog steeds onderdak aan een afdeling van de R.IJ.P. die zich, naast haar taak in de afgesloten
Lauwerszee, nog steeds met de grondkwaliteit van de landaanwinning
bezighoudt ( bodenkartering) .
Hiertoe worden nog regelmatig greppelmonsters genomen en onderzocht
in het laboratorir.un, ondergebracht in het dienstkringkantoor. Door
deze regelmatige bemonstering konden de resultaten van de werkzaamheden worden afgemeten. Ook was het hierdoor mogelijk adviezen te
geven aan de uitvoering, welke gedeelten extra aandacht nodig hadden
om een goede bouwvoor van 50 cm dikte te verkrijgen' welke voor
landbouwdoeleinden noodzakelijk werd geacht (de zgn. zwart-witkaarten).
In het tijdschrift Land en water, 4e jaargang nr. 2 rut/april 1960,
is van de heer ir. R.J. de Glopper een artikel verschenen getiteld:
"Landaanwinning in Noord-Nederland". Ook heeft hij in het Waddenboek
(Uitgeverij N.V. W.J. Thieme en Cie te Zutphen) een ca 25 bladzijden
tellend verhaal geschreven over nlandaanwinning in het Waddengebied". Dit interessante boek, waaraan een 10-ta1 schrijvers hun medewerking hebben verleend, is onder nr. 64.124 in de dienstkring-bibliotheek aanwezig.
in het begin (1955) nog een 48-urige werkweek. Daar het
i.v.m. Iichtverlet in de winterperiode niet mogelijk was om buiten 48
uur te werken, had men een "list' bedacht en wel in het zomerhalfjaar
een werkweek van 51 uur en in het winterhalfjaar 45 uur. Daar de verdienste per dag lvas vastgesteld betekende dit voor de werknemers dat ze
juist in het rdure' winterhalfjaar (aankoop winteropslag aardappelen,
kolen, feestdagen enz.) het minst verdienden. In 1935 bedroeg het uurloonmax. f 0,42 (ca f 18r-- per week). In 1953 bedroeg het dagloon van
'l maart tot 1 november f 7,05 en van 1 november tot 1 maart f 6'30. nr
was toeri nog een 5-daagse werkweek. (Het maandloon van een adj. technisch opzichter bedroeg.toen trouwens ook nog maar ruim f 300'-- bruto). Etr was toen echter nog geen dienstcorrnissie om tegen deze toch
wel a-sociale maatregel in te gaan. Ook de toen reeds wel bestaande
vakbonden hadden wellicht te weinig "betrokken leden" om zich hiertegen
te verzetten.

Men kende

In verband met de uitgestrektheid van het in bewerking zijnile terrein,
de grote aantallen mensen die "in accoordt' werkten, waardoor opmeting
van de verrichte prestaties nodig vras, was ook een groot aantal kantonniers nodig. In die tijd werden ze vaak "stokjesbazen" genoemd. Dit
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de kantonnier altijd een stok bij zich had, die hem bij het
passeren van sloten in het slikkerig terrein goed van pas kwam, maar
waarin ook een aantal tkerven" waren gemaakt. Deze kerven waren op voor
hem bekende afstanden, zodat hij hiermee de breedte en de diepte van de
gegraven greppels en sloten kon controleren en de stok dus tevens als
"duimstok" dienst deed.
Mij even beperkend tot de provincie Groningen, orndat daar mijn werkterrein hoofdzakelijk lag (maar Friesland was in grote lijnen qua opzet
vergelijkbaar), was de personeelsbezetting in de buitendienst als
kwam omdat

volgt:
Belast met de dagerijkse leiding was de "chef uitvoering" de heer c.T.
Bergman.
Deze werd geassisteerd

door 3 objectsopzichters, die op hun beurt weer
groot aantal kantonniers.

werden bijgestaan door 3 assistenten en een

Polder
Panserpolder)

Naam

Westpolder

Naam
)

objectsop2ichter

Naam

assistent

P.G. Cremer

J. Jongeling

J. Stob

G.

R. Klinkhanrer

B. Reinhart

Ju1ianalnlder)
Negenb. trnl-der
Linth.-Ilomanpolder

)

Noordpolder

)

Lauwerpolder
Etnmapolder
Oostpolder

)

Tillena

)
)
)

Als kantonniers waren toen aanwezig: R. Heinstra, B. van der Velde,
R. Elzinga, R. Holwerda, J. Groothuis, A. Braaksrna., G. Stob, H. Moes,
W. Boersma, A.D. Drewesr A. K1uin, F. Langeland, Il.T. Scholtens,
H. de Vries, P. Stuive, R.J. Straat en L. Snit. Onder het hoofdstuk
"Personeel" kom ik hier nog uitgebreid op terug. Foto 39 en 40 tonen
een deel van de juist grenoemde personeelsleden.
In elke 1nlder was een clijlnnagazijn (veelal een nissenhut, ook wel Rom-

ney-loods genoemd) (foto's 41 en 42) met een magazijnmeester. Per object was, een 'rhoofdsteunpunt' waar de objectsopzichter zijn kantoor
hield' geassisteerd door een "schrijvern. Namen van schrijvers uit die
tijd warens van Doesburg, F. Padje, J.T. Postma en K.J. Wierenga, en
van magazijnmeesters: G. Wijnenga, J. Bekkema, H. Dethmers, J. Bolhuis
en J. van der Ploeg.
Het werk van een magazijnmeester bestond uit: het onderhouden van zijn
magazijn + terrein (schilderen gebouwen), het uitgeven en in ontvangst
nemen van goederen (schoppen, laarzen, strepentrekkers, slingers €nz.)r
optreden als stoker (hout en kolen), het plakken van kapotte laarzen,
het herstellen van kleinmaterieel (schoppen, bijlen enz.), het fungeren

Foto 37. Het originele slznbool van de landaanwinning (het zgn. Schildje).

Foto 38. Wijlen Dr. L.F. Kanps.
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Foto 39. Personeel object west, met van I. naar r. staande: G. Tillema,
A.D. Drewes, R. Elzinga, H. Moes, G. Stob, A. Kluin, J. Borgman, J. Stob,
A. Braaksma, J. Groothuis, B. van der Velde en J. Jongeling;
idem geknield: B. Dijkstra, M. NieuwenhuLzen, J.J. Wiersrm, D. Bos, W. Boers-

ma en

K. hnema.
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Foto 40. Personeel object oost * Ennapolder, volgorde als boven: D. Kipperman, C.T. Bergman, R. KlinkhEtmer, J.J. Kipperman, D. Sterenbergr K. Bakker en
J. Voorzee;
idem geknield: H.T. Schpltens, F. Langeland, B. Reinhart, K.J. l{ierenga,
L. Snit en A. de Vries.
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zieken werden dezelfde dag doorgebeld naar het kantoor te Baflo en naar
de ncontroledokterr. Dit waren veelal dorpsartsen, die tegen een bepaalde vergoeding zieken in de omgeving controleerden voor de Rijks Geneeskundige Dienst (RGD), thans Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) .
In tegenstelling tot nu werd toen dezelfde of uiterlijk de volgende dag
gecontroleerd of iemand wel echt ziek was.

c. ggltyg:lllg:
primitief

vanr{eger zoals werd gesteld,
"het ti jclelijk karakter van het werkrr. Dat "tijclelijk" dus soms wel
meer dan 30 jaar kan zijn is hiermee bewezen. Er werd hoofdzakelijk met
hout en cokes gestookt. Door het ontbreken van een vtaterleiding t{;rren
er ook primitieve sanitaire voorzieninggn (een houten hokje met het bekende hartje in de deur, een houten bril met deksel en eronder een tonnetje (vaak een grote gegalvaniseerde stalenuner), die regelmatig door
de magazijnmeester moest worden geledigd.
De verlichting, ook in de rnagazijnen, bestond vaak uit een oude stormlantaarn (petroleumlamp) en later uit een gaslamp op flessengas.
Door het werken op getij, tussen licht en donker, moesten er soms al
bij duisternis tientallen wadschoppen en laarzen worden uitgereikt. De
ontvanger moest hiervoor een 'roze leenbon" ondertekenen. Bij vermissing werden de kosten (op basis van nieuwwaarde) op zijn verdiensten
ingehouden ( systeem ttrekening mantt ) of voor andere voorr.{erpen als streDe onderkomens vraren nog erg

pentrekkers en slingers "rekening ploeg" via de 'verantwoordelijke put-

terrr later hoofdelijk

omgeslagen.

Aangezien de greppelbreedten variEerden (60, 80 en 100 qn bovenbreedte
en slootbreedtes van 150 en 200 cm) moesten er diverse strepentrekkers
aanwezig zijn (foto 43). Deze bestonden uit een lichte buis (diam. 8 h
10 mm), zodanig geconstrueerd dat men lopend naast de greppel (dus op
de akker) langs een met piketten vastgezette gegalvaniseerde,draad op
de door iets langere piketten aangegeven greppel, twee evenwijdige
lijnen op het wad kondbn worden getrokken (zie foto 44). Deze lijnen
bepaalden de insteek van de te graven greppel of sloot. Toen de begroeiing kwam opzetten moest soms zelfs eerst een 'baan" gemaaid worden
om de strepen te kunnen trekken.
Een nslinger" was iets dergelijks, nu echter met de steel in het midden
en de punten 2 meter uit elkaar (foto 45). Al "slingerend" trouwens via
een rechte lijn kon men dan berekenen hoelang de gegraven greppel was
(b.v. 45 omwentelingen was 90 mr ). Dit lijkt misschien wel erg primitief, maar in het zoute milieu was het een doeltreffende wllze om door
1 persoon een lengtemeting te doen verrichten.

Noot: In Friesland is dit systeem ook wel toegepast' maar hier werd aI
snel iets anders bedacht. Door metingen van alle greppels en sloten in
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Foto 41. Dijlsnagazijn Westpolder (grote toegangsdeur).

'

Foto 42. Dijlanagazijn lfesttrnlder (met luiken beschermde ramen van het magazijngedeelte) .
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Foto 43. Diverse maten strepentrekkers.

Foto 44. De 2 evenwijdig getrokken lijnen (op de voorgrond) bepalen de insteek van de te graven greppel.
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een bezinkveld en deze in een boekje te vermelden "het zgn. meterboek"
kon de kantonnier aflezen hoelang de diverse greppels waren. Dit systeem is later in Groningen in enigszins gewijzigde vorm overgenomen,
n.l. door het verstrekken van een gedetailleerde tekening met alle maten erop vermeld. Dit was later, bij het mechanisch werk (waarover meer
in hoofdstuk 6) waarbij soms kilometers greppel per dag werden gegraven, gewoon een noodzakelijk iets. Het zou anders niet bij te benen (of
te slingeren) zijn geweeest, daar een kantonnier soms de resultaten van
3 of 4 machines moest bijhouden.

d-' 9grI:r-beeI-se-IggissrI:
De greppelafstanden bedroegen in Groningen hoofdzakelijk 6 rneter hart
op hart (h.o.h.). Veelal werd de grond uit 2 greppels op het midden van
de tussengelegen akker gedeponeerd. Dit was voor een geoefende wadwerker goed haalbaar en werd smakwerk genoemd. Bij een middengronddam met
sloten van 2 m breed en een afstand h.o.h. van bv. 10 m gaf dl-t, echter
problemen. Dan moest er worden "gehaakt". Dit betekende dat 1 man in de
sloot stond te spitten en iedere spit grond op de schop (bats) van een
andere arbeider legde, die deze 'spit" dan verder moest gooien (zie foto 45). Dit betekende dus vrijwel een halvering van de productie, hetgeen in de betaling per mr "watergang" tot uitdrukking werd gebracht.
In Friesland, waar de terreinen in het algemeen "gladdern waren door
het aanwezige slib t zdg een geoefende werknemer soms kans dit toch alIeen te doen, door de spitten over de gladde akker tot het midden ervan
te laten glijden. Op deze manier vras er met wat extra krachtinspanning
ook extra te verdienen (er werd immers toch gesmakt, maar tegen het
geldende "haaktarief"). Hierdoor werd natuurlijk wel het tarief trverkracht".
Bij nog grotere afstanden van het grondverzet werd een derde man ingeschakeld a1s trhakern. In zeer speciale gevallen zelfs een vierde.
Het zal duidelijk zijn clat de prijs van een m3 op deze wijze verplaatste grond erg hoog werd.
"Kruiwerkn: Voor het dichten van grote doorspoelingen in de gronddammen, rvaarbij cle specie uit de naastliggende sloten onvoldoende was,
werd gebruik gemaakt van "kruiwerk". Iliertoe werden houten kruiwagens
met houten wielen, voorzien v€u1 een smal ijzeren loopvlak (de zgm. polderkarren) gebruikt. Van deze polderkarren zijn nog lang een aantal bewaard gebleven. Eind zeventiger jaren zLjn ze door Domeinen verkocht en
brachten toen ruim f 60r-- per stuk op. Hier kon je een moderne kruiwagen met luchtbandwiel voor terugkopen.
Daar deze niet zomaar over het wad wilden rijden, rraren kruiplanken nodig (dit waren ca 15 crn brede en 2 1 /2 qt dikke pl-anken aan de afgesnoten uiteinden met bandijzer beschermd). Door de "putter' werd vaak een
aantal nspittersn en een aantal 'kruiers' aangewezen om de grond over
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dag viel te klaren of ingeval van meerdere doorstrnelingen op 1 bezinkveld, werden de kruiwagens en kruiplanken met staaldraden en kleine
dregankers in het wad verankerd achtergelaten tot de volgende dag. !{eI
moest er voor worden gezorgd dat er per dag een rrafgewerkte put" achterbleef, daar anders de put de volgende dag vo1 lrater stond, waardoor
men onvoldoende grond uit die put kon krijgen (men haalde soms wel 3 of

4 steek uit zorn put).
"Koffiedikgrond" Na een winterperiode werd het graafwerk nog extra benoeilijkt, door het doorvriezen van de grond. Behalve dat men grote
klossen grond aan de laarzen kreeg waardoor het lopen erg werd bemoeilijkt, wilde de grond ook niet lossen van de schop. Er hing soms evenveel grond aan de onderkant van de schop dan erop lag. Men sprak dan
van "koffiedikgrondn en in Friesl-and van "apestront".
De tarieven, \ilaarover onder punt j. meei, moesten in die periode dan
ook vaak verhoogd worden met een speciale "bevroren grond" toeslag.
e

- {991:9!:-::Eg!gl:
Uit het vorenstaande blijkt wel dat het

wadwerk niet gemakkelijk was en
dat men een gezonde en getrainde "body" moest hebben om dit werk, scns
onder zeer slechte weersomstandigheden, vol.te kunnen houden. Het ziektepercentage was dan ook vrij hoog. Ook heeft dit later geleid tot een
speciaal onderzoek door doktoren. In 1954 heeft dr. A.P.C. de Graaf
hiervan een uitgebreide studie genraakt. Het resultaat van dit onderzoek
was o.m. dat het wadpersoneel regelmatig moest worden gekeurd (afhanke-

eens per jaar of eens per 2 jaar en met of zonder het
laten maken van een hartcardiogram). Mede hierdoor was ook het aantal
afkeuringen vrij hoog. In juni 1958 heeft dr. J. de Vries onderzocht of
het mogelijk zou zijn orn wadarbeiders, die op medische gronden ongeschikt yraren bevonden, in te schakeLen als duin- of dijkarbeider.

lijk van leeftijd

r.

I$g!re!991_l€9Igij9:_9t!9bg (F.L.o. ) .
Het bLeek in de praktijk dat vooral de oudere werknemers steeds meer
moeite kregen rnet dit zvrare wadwerk.
Er werd toen een voorstel gedaan tot het instellen van FIO, hetgeen per
oktober'1966 via een Koninklijk Besluit van 23/9/1966 gestalte kreeg.
Het werd voor de wadarbeiders en het meetpersoneel vastgesteld op 55
jaar, voor de kantonniers en opzichters buitendienst D t/m A op 50
jaar, evenals voor de duinarbeiders. Voor het overig personeel (opslagterrein- en dijkspersoneel) bleef de normale pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar, hetgeen later door de mogelijkheid van vervroegd uittreden (WT) teruggebracht werd naar 63, 62 en thans 61 jaar of 40 dienstjaren. Voor de 55-jarigen betekent Clit wel iets minder loon. De eerste
5 jaar wordt n.l. 80$, de tweede 5 jaar 70t van het loon uitbetaald
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Ofschoon er theoretisch de mogelijkheid bestond na het bereiken van de
Fl0-leeftijd nog door te werken, werd hier vrijroel geen gebruik van gemaakt (desgevraagd aan diverse personen kreeg ik als antwoord: geen
maand langer dan nodig is, geen week langer dan nodig is, of geen dag
en zelfs geen uur langer).
Opzichter H.T. Scholtens van Uithuizen heeft trouwens na zijn wadperiode (dus tot zijn 5gste1 nog 5 jaar als opzichter in de Bnnapolder en
Eemshaven doorgediend. Persoonlijk hacl hij dit nog wel 5 jaar langer
willen doen. Hierbij moest aan 3 voorwaarden worden voldaan. le De betrokkene moest het wille\, 2e de dienst moest er belang bij hebben en
3e de Rijksgeneeskundige Dienst moest door jaarlijkse keuring vaststelIen dat het medisch verantwoord was.
Opzichter N. Wagenaar uit Marrum heeft ook 5 jaar langer gewerkt dan
strikt noodzakelijk was. Door een tijdige verandering van zijn functie
(uiteraard op eigen verzoek) van meetplbegleider naar objectopzichter,
als opvolger van de met FIO gaande opzichter J. Veldema te nlija, kon
hij tot zijn 60ste doorwerken. Opmerking: IIet jaar na zijn pensionering

Koninklijk onderscheiden vanwege zijn cliensttijtl bij de RWS,
ma€rr vooral ook dank zij de vele kerkelijke werkzaamheden die hij had
verricht. Deze plechtigheid vond plaats in de vergaderzaal te C'roningen
door de HID Weijers, in het bijzijn van zlin gezin en enkele oud-collega's (zie Personeelsblad nr. 2 van mei 1985)

is hij

nog

g. SchuiL- en esbsllsslege$e9g!:
Ifet ligt voor de hand dat voor het schuilen en schaften op het

wad wei-

nig mogelijkheden aanwezig waren.
Soms werden zoals bijv. in Friesland, waar het werkterrein door de aanwezigheid van de zomerlnlders ver van de zeedijk verwijderd was, op de
uiterste kwelderrand houten keten geplaatst. Het lopen van de "put'
naar zorn keet was trouwens aI vaak geen sinecure, door het erg slikkerige terrein (elke stap tot ver over de enkels door het slik).

Bij weersverslechtering moesten de keten trouwens vteer worden weggehaald of werden soms tijdens het weekeinde vrcggespoeld.
Er is in 1954 nog eens een proef gedaan met een buisframe met daarover
een stuk zeildoek. IIet voordeel hiervan was ilat hij dichter bij het
werk kon worden geplaatst en het frame niet wegspoelde. Voor grotere
ploegen was dit echter ook geen oplossing en deze opzet heeft dan ook
geen op,gang gevonden. De buien werden meestal achter een hoge rijsilam
"afgestopt". Bij langdurige regen werd het werk afgelast en rnocht men
naar huis, evenals bij het doornat worden bij een bui. Vanuit die tijcl
is dan ook de slogan ontstaan "een kwartje voor een flinke bui". Er
werd dan namelijk regenverlet betaald (80t van het basisloon) en men
was eens een keertje vroeg thuis. Dit, \das vooral belangrijk bij het
zgn. "tiiwisselen". Op het laatste laattij rnoest tot 20.00 uur worden
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de tussenliggende 8 uur moest dus 2 keer gereisd (soms wel 2 x 1 1/2
uur) en nog gegeten en geslapen worden. Wel was men zorn eerste vroegtij cnstreeks de middag weer thuis en gebeurde het wisselen slechts lx
per 14 dagen.
Door de mensen uit Finsterwolde en omgeving werd wel eens gezegd: 'We
ga€rn op de knietin op bed liggen, vallen vJe per ongeluk om, dan zijn we
de volgende ochtend te laat op het werk'. Het gebeurde daarom ook wel
dat door bijv. ongehuwclen op het opslagterrein in de daar aanvezige
stapel strobalen een hol werd gemaakt, waarin werd overnacht.

In tegenstelling tot Groningen is er in Friesland nog vele jaren nop
dubbele getijen" gevrcrkt. Dit was mogelijk in de periodes met hoogwater
rond het middaguur.
Er werd dan tussen het

vroegtij en het laattij naar huis gereden on
gebeurde
warm te eten. Dit
vooral met d6 fietsploegen (groepjes arbeiders die clagelijks vanuit de direkte omgeving per fiets op het werk
kwamen).
Ondanks aI deze onprettige bijkomstigheden heeft het toch nooit problemen gegeven om nieuwe werknemers te krijgen (door het getijwerk had men
veel vrije tijd om bijv. nog een grote tuin te houden of er iets anders

bij te

doen).

Vermeld.enswaard is wellicht nog het feit dat de Friese wadarbeider
P. Postma uit Hallun bij zijn 25-jarig ambtsjubiler,un kon zeggen dat hij
in die lange periode geen enkele dag door ziekte had verzuimd. Of het
feit dat hij ongehurryd was en dus thuis niet vertroeteld zou worden
hierin een rol heeft gespeeld is niet te achterhalen, maar niet geheel

denkbeeldig.

of Ronny hutten, demontabele
nschaftboot")
keten, drijvende schuilketen (de zgn.
en andere onderkomens langs de dijk, bestond toch ook de behoefte aan een verplaatsbare
Naast de reeds aanwezig barakken, nissen

schaftgelegenheid.
In goed overleg tussen de opzichter J. Stob (oud tinmerman) en de timmennEln A. van Dalen werd een schaftwagen op wielen geconstrueerd met
een bijzondere draaiconstructie. Deze draaiconstructie bestond n.1. uit
een ldegneembaar wagentje op luchtbandwielen, die op zich weer voor diverse doeleinden kon worden gebruikt (vervoer zand,, grindr puin, palen,
rijshout, uitzetstokken e.d.). Na het inzenden van deze uitvinding naar
de "Idee€nbus' werd hiervoor een beloning van f 100r-- ontvangen (weliswaar geen groot, maar voor die tijd toch nogf een leuk bedragje). Dit
soort schaftwagens is een lange periode in gebruik geweest (zie foto
47). Nog later werd, afgekeken van de Provinciale Waterstaat, een 66nassige schaftwagen gebowvd, die achter een tractor of V.W.-busje gemakkelijk kon worden verplaatst (zie fotors 48 en 49). Oe onderstellen
werden eerst door het constructiebedrijf F. van der Meulen te Baflo

-
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Foto 45. Een zgn. slinger.

Foto 46. nHaakwerk" in een 2-steek diepe sloot.
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Foto 47. Verplaatsbare schaftwagen, met wegneembaar wagentje (verroarming nog
met kolenkachel.

Foto 48. Momenteel in gebruik zijnde schaftwagen (vanwege gasverwarming is
gasfleshokje op de trekstang gemonteerd).

-53genaakt, maar later in eigen beheer in de metaalwerkplaats te Zoutkamp.
De assen met wielen kwamen veelal van de autosloperij Bouwman te Groningen. De eigen timmerlieden zorgden (vooral als winterwerk) voor de
houten opbouw, r,raarin zowa€rr al enige luxe werd toegepast. De houten
zitbanken werden n.I. voorzien van met skai-Ieer beklede schuimrubberen
zittingen. In de huidige tijd van privatisering wellicht een gek idee,
maar destijds dankbaar toegepast om de directe kosten op het werkartikel zo laag nogelijk te houden.
In het begin werd voor de verwarming een klein gaskacheltje (zonder afvoer) gebruikt. Bij langdurig constant gebruik moest daarom, volgens de
voorschriften, voldoende worden geventileerd, bijv. via open ramen of
de deur op een kier. Vanzelfsprekend kwam dit de temperatuur weer niet

ten

goede.

Teneinde deze bezwaren te ondervangen is dit soort kachels rond 1980
grotendeels vervangen door grotere kachels met afvoer. Van dit soort
schaftwagens zijn momenteel nog een 20-tal aanwezig, verdeeld over
Friesland, Groningen, Emrapolder, Eernshaven en de beide eilanden.

r,- 9p:leglglellel:
Het transport van materialen en materieel op het werk, dus ook op het
wad, was geen eenvoudige opgave (zie hoofdstuk i). Voor het aanleggen
en onderhouden van de rijzendarunen waren o.m. grote hoeveelheden palen
en rijshout benodigd. Voor het herstel van de gronddartrnen, speciaal in
het begin toen deze nog erg zanderig rrrarenr ook grote hoeveelheden
stro. Als er complete balen nodig waren werd, i.v.m. de prijs, veel
koolstro gebruikt. Voor kleinere doorspoelingen in de gronddanunen en
ook onder en langs de rijzendannnen bleek haverstro het beste te voldoen
(vrij lang en erg taai). Ook is er veel tarwestro voor gebruikt. Het
Iater nog slechts verkrijgbare combinestro lras hiertoe feitelijk ongeschikt (veel te kort gehakseld). thans wordt het geheel niet meer toegepast.

AIs opslagplaats voor trnlen, rijshout en stro werd voor Groningen een
terrein te Zoutkamp gehuurd van de Provinciale waterstaat te Groningen

(zie foto 50).

De huurperiode bedraagt steeds 5 jaar, met een stilzwijgende verlenging indien niet tijdig door 66n der partners wordt opge

zegd. Ilet terrein lag erg gunstig (zorreI per schip als per as, en in
het begin ook per spoor bereikbaar).
Opnerking: In de nabijhe.iil van Ranum (tussen Winsum en Baflo) is in
1941 nog eens een ernstig ongeluk gebeurd. In dichte mist werd een bus
met D.U.W.-arbeiders op de onbeveiligde overvreg aldaar door een trein
gegrepen, met als noodlottig gevolg dat hierbij 14 mensen overleden.
Deze mensen werkten voor een deel op het wad en voor een deel aan de

dijk, die hoofdzakelijk in

handwerk is aangelegd.
Daar deze arbeiders onderreg waren naar het kamp trDe Slikken" te Westernieland, is in de Linthorst Homanlnlder een gedenkteken op,gericht
met de n€rmen van de omgekomenen erop vermeld (zie foto 51).
nieurrrc
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Er is in het verleden wel eens getracht het opslagterrein te Zoutkamp
te kopen (teneinde dan ook meer rechten op de kade te verkrijgen) ' maar
dit bleek niet mogelijk. Het nadeel van huur is namelijk dat het opzegbaar is, waardoor grote financiEle problemen kunnen ontstaan v;rnwege de
vele gebouwen die in de loop der jaren op het terrein zijn verrezen.
Bij cle afsluiting van de Lauwerszee is daarqn dan ook nog wel ovenrtogen
om te tauwersoog een terrein te cre6ren. Gezien de reeds gedane investeringen te Zoutkamp, het feit dat het personeel in en cm Zoutkamp
woonde en de daarmee samenhangende vervoersproblemen, is er vanaf gezien.

Behalve aan deze opslagplaats bleek

er ook behoefte te bestaan aan

kleinere opslagplaatsen, verdeeld langs de gehele Groninger (en ook
Friese) noordkust.
Hiertoe vrerden huurovereenkomsten met oevereigenaren afgesloten, meestaI per jaar met autonatische verlenging (ook hier weer het bezwaar van
opzegging door tegenpartij nadat gebouwen zijn geplaatst).
De oevereigenaren waren wel tot verhuur genegen, daar ze behalve de
huuropbrengst ook nog anders konden profiteren, doordat het Rijk veelal
de verplichting op zich nEIm een verharde weg te onderhouden, resp. te
verbeteren of zelfs aan te leggen.
In de Lauwerszee waren aan de Groninger kust een viertal opslagplaatsen, t.w. Panser, Krui, Sijpkes en Torurn. Langs de kust in oostelijke
richting vervolgens Julianapolder (Rietema), Negenboerenpolder (Feddema), Linthorst Homantrnlder (Boerema), Noordpolder (Wiersrna) ' Noordpolderzijl (het waterschap Noordpolder), Lauwerpolder (D. Elema) en Oost-

polder (de Winter).
Ongewild heeft de ligging van de opslagterreinen in het verleden ook

een bepaalde rol gespeeld bij de bewerking van de bezinlvelden in de
naaste omgeving. De "busploegen" konden inuners niet verder gebracht
worden dan tot het opslagterrein. Van hieruit moest langs de dijk worden gelopen. Dit kostte veel tijd en werd daarom zoveel mogelijk beperkt, met het gevolg dat de bezinkvelden clicht bij een opslagterrein
eerder aan de beurt kwamen voor een "graafbeurt' dan de verderop gelegenen. In het terrein was dit goed te zien.
In de prunapolder lag de situatie anders. De in de oorlogsjaren (19401945) aangelegde dijk was in onderhoud bij het Rijk. Op de binnenberm
was het mogelijk een drietal opslagplaatsen aan te leggen met daartussen nog enkele vaste schuil- en schaftgelegenheden.
voor een betere ontsluitingr werd in 1957 de Westelijke toegangsweg naar
de Enunapolder aangelegd (in het verlengde van de Lauwersweg). Voordien
was deze polder slechts bereikbaar via een sintelweg vanaf Valom (destijds bekend als Aussema's weg) . Deze weg ging via een overrit over de
Eemspolderdijk een stuk in de Ermnapolder evenwijdig aan deze dijk en
kwam via een "opweg" nabij HM 40 aan de Brunapolderclijk-
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Op cle binnenberm v€rn deze dijk was over de westelijke 4 lsn
harding aanwezig. Over het oostelijk gedeelte (ca 5 km) was
weg aangelegd naar de op de grens met de Oostpolder staande
gen (zie foto 52). In 1958 werd het genoemde westelijk stuk

geen vereen sintelkantoorwa-

verhard,
waardoor de hiervoor liggende bezinkvelden veel gemakkelijker bereikbaar werden.
De eerdergenoemde kantoorwagen werd daarna verplaatst naar het punt van
samenkqnst van de drie genoemde wegen (nabij IIM 40), alwaar ook een o;r
slag was gelegen, die nu dus vrij centraal voor het werk lag.
Aangezien er geen telefoonleidingen in de trnlder lagen en aanleg te
kostbaar zou zijn, \ilerd de kantoorwagen voorzien vErn een mobilofooninstallatie, aangesloten op het landelijk net. Dit was een enorme vooruitgang die zichzelf gedeeltelijk terugverdiende. Voordien moest er
n.1. altijd naar Uithuizen worden gefietst om telefonisch boodschappen
aan het kantoor te Baflo door te geven'(b.v. ziekte- en herstelmeldingen).
Ter verdere verbetering van de ontsluiting van de Ftrnmapolder werd de
reeds genoemde sintelweg op de binnenberm van de dijk vervangen door
een asfaltweg. De ontsluiting werd gecompleteerd in 1953 door de aanleg
van de Oostelijke toegangsweg (in het verlengde van de Klaas l{iersunsweg te Roodeschool), met een verbinding naar de \reg op de binnenberm.
Hierdoor werden vooral ook de westelijke bezinkvelden in de Oostpolder
een stuk beter bereikbaar.
Bij de dijksverzwaring (in 1980/81 ) zijn deze opslagplaatsen verdwenen
en zijn op een tweetal terreinen (beschikbaar gesteld door het Havenschap Delfzijl, in ruil voor het dijkonderhoud) nieuwe gebouwen geplaatst. Deze zijn verder nog met eigen gebouwen uitgebreid (foto 53 en
541. zo zijn intussen, eveneens in het kader van het op Deltahoogte
brengen van de zeedijk, ook de andere gebouwen op de diverse opslagplaatsen langs de Groninger kust verdvrenen. Iliervoor in de plaats zijn
twee nieurre moderne gebouwen teruggekonen en weL 66n in de Julianapolder (foto 55) op een voordien gekocht perceel van de heer S. Rietema te
Hornhuizen en 66n te Noordpolclerzijl (foto 56) (met recht van opstal
van het waterschap Hunsingo te Onderdendam).
Door dit waterschap werd vergunning verleend om zowel de opwegen naar
de dijk- als de inspectieweg langs de dijk te gebruiken voor de nodige
transporten, wardoor niet langer gebruik behoefde te worden gernaakt van
de priv6-negen van verschillende oevereigenaren, en de opslagterreinen
Iangs de kust vrijwel allemaal konden worden afgestoten.
Ook in Friesland zijn de minder noodzakelijke opslagterreinen afgestoten (Het Bildt en Holwerd), zodat hier momenteel nog slechts het terrein in Ferwerd (eigenaar de heer Tenmen) in gebruik is.

-56-

Foto 50. opslag van rijshout te Zoutkamp.
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Foto 51. Het gedenkteken in de Linthorst fiomanpolder.

Foto 52. Directieiragen naar het voorbeeld van de vroegere kantoorwagens.
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Foto 53. Steunpunt Bnrnapolder.

''t

Foto 54. Steunpunt

Eemshaven.
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Huidige nederzetting,lulianapolder.
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Foto 56. Huidige nederzetting Noordpolderzijl.
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in de plaats 66n grooL gebouw geplaatst (1974), waar de kantonniers en
ook een onderdeel van de R.IJ.P. hun onderdak vinden (foto 57). Verder
zijn daarnog aanwezig een grote werkplaats + autostalling en het "kantoortje" (een destijds vrij luxe opgezet verblijf voor de objectsopzichter (foto 58). Ook de hier vroeger aanwezige tinunerwerkplaats is in
1956 afgebroken. De daar werkzame timmerman Joh. Bakker werd overgeOp

dit terrein zijn

plaatst naar Baflo.

i - Irexegr!-!3!e!13lsr-9p-!s!-sgr!:
Vanaf de betangrijkste uitvalspunten (Julianapolder, Lauwerpol-der en
Oostpolder) werd voor vervoer naar het werk een smalspoorbaan aangelegd
(over het binnenbermkanaal en via een vrij lange bestrate overrit over
de dijk) (zie eerdergenoemde foto 15).
Voor het vervoer naar het wad achter de. Brunapolder kon vanaf ca 1950
tot 1983 gebruik worden gemaakt van smalspoor. Voor het dijkonderhoud
was n.I. over de gehele kruinslengte een srnalspoorbaan aanwezig. Kon
men met het spoor niet verder het wad in dan werden de materialen verder gedragen of met behulp van sliksleden, getrokken door mankracht,
verder getransporteerd. Indien er geen smalspoor aanwezig was dan werd
het materiaal per slikslede vanaf de dijk (via een uitwatering) naar
buiten getrokken. In Friesland is in het begin ook wel gebruik gemaakt
van paard en wagen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat werd uitgezien naar andere mogelijkheden. Deze werden in 1947 gevonden in de vorm
van een'weasel', een amfibivoertuig met gering eigen gewicht (ca.2
ton) en een relatief groot dragend rupsoppervlak (per rups 200x50 cm),
waardoor srechts een bodemdruk van 100 gram,/crn2' Deze weasels waren ook
voorzien van drijftanks, waardoor er veilig mee op het wad gewerkt kon
worden (foto's 59 t/m 621.

Noot: Men heeft het in 1950 zelfs gepresteerd om met zorn weasel over
te steken naar de Rottunerplaat, om daar o.m. meetwerkzaamheden te verrichten. Dit was uiteraard wel een hachelijke onderneming, daar ze
hiertoe niet waren uitgerust. Via aanwezige drijftanks konden ze wel
drijven, maar hadden, afgezien van de korte kamrnen op de rupsenr geen
aandrijvingsmechanisme als vaartuig. De randen bleven slechts ca 10 cm
boven water en dus ook niet op golven berekend.
Tot 1984 is er van de weasels goed en dankbaar gebruik gemaakt. In de
glorietijd waren er zelfs 14 stuks beschikbaar, welke als "dunSmateriaal" van het leger vraren aangekocht. Zelfs in de eind zeventiger jaren
konden nog enige worden verkregen. Ook waren er toen nog wel losse rupsen verkrijgbaar, hetgeen thans niet meer het geval is. Door het afnemen van het eigen personeel en een doorgevoerde uitbesteding was er ook
minder behoefte. Thans is er nog 66n weasel op het opslagerrein te
Zoutkamp als een soort museumstuk aanr'ezig (thans uitgerust met een
sneeuwploeg voor het schoonmaken van het opslagterrein) (foto 63).

-
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Foto 57. Gezamenlijk onderkomen te Ferwerd.

Foto 58. Ilet nKantoortje" te Ferwerd.

-62-

::t9::
!:ro::

Foto 59. De weasels hebben hun
"dagtaaktr weer volbracht.

Foto 61.
passeren

.evenmin als het

vaneen2mbrede sloot.

Foto 50. Rechtstandig een ilijk
passeren

is

geen probleem,

Foto 62. Ook erg gemakkelijk
voor een inspectietochtje.

I

-63laatste weaselchauffeur, de heer M. Nieuwenhuizen te Kruisweg (de
Iaatste jaren reeds in de metaalwerkplaats tewerk gesteld) heeft per

De

1 oktober 1986 de dienst met de MIT verlaten.
In de Julianapolder was destijds een speciale betonnen spoelbak aanwezig, waar de weasels eerst enige keren in en uit reden, om de ergste
blubber kwijt te raken. Daarna gingen ze naar de speciale weaselreparatie-afdeling, met aLs chef de heer J. Borgman.
Na de benoerning van J. Borgman tot chauffeur op 66n aer V.W.-busjes
werd hij vervangen door J.J. Wiersum te Leens, die ilit tot zijn WT is
gebreven en toen werd op,gevolgd door de reeds genoemde M. Nieuwenhuizen. De reparatie-afdeling werd in 1955 overgebracht naar Zoutkamp. De
slijtage (zand en zout) lras vanzelfsprekend erg groot, zodat veel onderhoud nodig was. In overleg met dir. Bruggen (afd. Verfwaren) r.rerd
een speciale zeewaterbestendige verf toegepast (weaselgroen). Vanwege
de slechte terreinomstandigheden zi-jn ze vrijvel nooit in Friesland ingezet (pas begin 1980 voor transtrnrt van palen). Meer over deze weasels
is te lezen in het in 1951 door de heer C.T. Bergrman op,gestelde nweaselrapport", welke aLs Sep. X42 in de dienstkringbibliotheek aanwezig
is. In 1967 is nog een proef gedaan met een speciale Unimog. Orn de
luchtbandwielen was een rubberen rups gespannen (zie fotosr 64 en 65).
Tijdens de demonstratie raakte het voertuig zodanig vast dat het met
een weasel moest worden losgetrokken. C'een succes dus.
De weasels werden ingezet voor het transport van materiaal vanaf de
dijk naar de danunen. Toen later door verdere uitbouw de afstanden van
de dijk tot de plaats van verwerking te groot lrerden, werd het materiaal per praam aangevoerd en overgeladen op sliksleden, welke door de
weasels verder werden getrokken of soms naar de dam gedragen. ilarenlang
(van 1950 tot 1965) zijn hiertoe pramen gehuurd van de fa. ApoI te croningen. Foto nr. 65 toont 2 geladen pramen op het wad. Deze pramen waren niet verzekerd, hetgeen soms grote problemen gaf als ze door de
storm werden weggeblazen en soms zelfs op de Duitse kust beLandden.
De pramen werden te Zoutkamp geladen en door particulieren versleept
naar het wad. In 1949 door H. Bottena te Zoutkamp voor f 110'-- per
praam. Van 1950 tot 1955 door Janny Toxopeus te Zoutkampr de eerste jaren voor f 150r-- en de laatste jaren voor f 225r-- per reis. Van 1955
tot 1958 door K. Meijer te Usguert voor resp. f 200r- €n f 21Or-- p€r

reis.
In 1958 werd het vervoer van het rijshout overgenomen door de fa. Van
der Stoel te Amsterdam. Van 1958 tot 1953 steeds voor de prijs van
f 210r-- per reis, onafhankelijk van de plaats van bestenuning op het
wad.

Daar de afstand van Zoutkamp tot de plaats van bestemming nogal varieerde, werd het wad voor de prijsvorming van het rijshouttransgnrt Iater ingedeeld in 3 rayons.
Voor transport van rayon A werd van 1963 X/m 1965 f 180r--, naar rayon
B f 24Or-- €o naar rayon C f 300r-- per reis betaald.
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Vanaf 1975 werden de pramen ook door deze aannemer ter beschikking gesteld en werd op een aparte overeenkcrnst ook het transtrnrt van het materiaal van de praam naar de dam door hem verzorgd.
Het laden van de pramen te Zoutkamp geschiedde nog door rijkspersoneel,
evenals het verwerken van de materialen in het wad.
In 1968 werd het damonderhoud in Groningen volledig uitbesteed aan deze
aannemer. Deze gebruikte voor het transport eerst 3 en later, in overleg met de directier 2 grote dekschuiten vErn 100 ton' lvaannee 6-7000
bossen rijshout konden worden vervoerd. Deze prErmen waren d,oor de aannemer aangekocht van de Maatschappij Uitvoering Zuiderzeewerken en zijn
nog steeds als M.U.z. I en II in gebruik.
Met een speciaal voor het wad ontworpen sterke sleepboot (2 x 120 pk
Dafmotoren) met weinig diepgang (Pionier) worden de pramen van zoutkamp
naar het wad gesleept (foto 67). Veel laterr toen de Pionier ook voor
andere doeleinden bijv. in Duitsland werd gebruikt, zijn er twee nieuwe
motoren van elk 200 pk in geplaatst.
Het transport van de pramen in Friesland is van 1955 tot 1964 verzorgd
door de heer J. Postma te Kollumerpcrnp. De pramen werden elders gehuurd
voor resp. f 5r-- en f 3,-- per dag, afhankelijk van de grootte. De
transportprijs van Postma werd per bos bepaald (resp. f 0107, f 0110 en
Iater f 0113 per bos), waarbij het opvallend is dat de prijs van 1957
tot en met 1953 niet werd verhoogd. Vanaf 1954 werd het transport van
het rijshout ook daar door de fa. Van der Stoel verzorgd.
@ het wad worden tijdens hoogwater de materialen eveneens op speciale,
hiertoe ontworpen pontons (wadslepers) overgeladen (cap. ca. 700 bossen
per wadsleper) (foto 68).
Met kleine sleepbootjes worden deze materiaallnntons versleept tot in
de nabijheid van de te onderhouden rijsdarunen. otr> dezelfde manier als
de graafpontons kunnen deze materiaaltrnntons zich met behulp van motor'
lier en anker tijdens laagwater langs de danrnen voortbewegen. Het benodigde materiaal kan daar naar behoefte worden afgenomen.
Na de proefperiode op het Groninger wad werd dit vanaf 1969 ook voor
het Friese wad toegepast.
Tot 1985 bleef het laden plaatsvinden door rijkspersoneel of in elk geval op kosten van het Rijk. In het begin geschiedde dit volledig in
handwerk. De laatste paar jaar werd hierbij een mobiele kraan ingeschakeld, wglke hiertoe werd gehuurd (foto 69). vanaf 1985 was dit i.v.m.
de invoering van een R.A.w.-bestek voor het damonderhoud niet meer mogelijk (de werlsnethode rhag dan inuners niet worden voorgteschreven, alIeen het resultaat mag worden gecontroleerd).
Van 1969-1985 werd het transport van het materiaal vanaf Zoutkamp tot
in de dam per ton betaald. De tonnage werd vastgesteld door het opnemen
van de 4 stuks op elk der pramen aangebrachte ijkschalen. Via de bij de
pramen aanwezige meetbrieven kon het totaalgewicht van de vracht worden
vastgesteld.
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Foto 63. De overgebleven weasel op opslag Zoutkamp.

Foto 64. Proef met

Unimogr

in het

wad.

Foto 65. De Unimog nog schoon
aan de voet van de dijk.
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Foto 65. Geladen "Apol-pramen" op het wad (links op de foto is ook
"de schaftboot" nog zichtbaar.

Foto 67. Pionier met

MUZ praam.
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Foto 59. Het laden van de dekschuiten met rijshout met behulp van
mobiele kraan.

een
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Afhankelijk van het seizoen (in het begin nog veel sappen in het hout
en aan het eind sterk uitgedroogd) bedroeg het gewicht van een vracht
tussen de 60 en 45 ton.
In Friesland had men als tussenoplossing reeds gewerkt met zeer kleine
praampjes. Deze werden met een sleepbootje of soms met behulp van een
buitenboordmotor naar de danunen vervoerdr o.€1. door de in rijksdienst
werkende S. van der Schaaf.
Het is mij bekend dat de heer L. van Sluis (toen nog objectsopzichter)
zelf menige zondagrmorgen of -middag (afhankelijk van het getij) heeft
opgeofferd om enige praampjes rijshout ter plekke te krijgen, daar de
ploeg anders rs maandags niet vooruit zou kunnen.
Soms r+erd bij hoogwater langs de dammen gevaren en werden de nodig geschatte'hoeveelheden rijsbossen of palen samengebundelcl nabij het werk,
"gedropt" en ter plaatse verankerd. Een nadeel van dit systeen was' dat
het materiaal altijd nat en vies was tijdens het verwerken en dat vrijwel nooit de juiste hoeveelheid beschikbaar was. Dit betekende, daL nog
weer apart iets moest worden aan- of afgevoerd, vaak onder rnoeilijke
omstandigheden. Bij te weinig aanwezig materiaal betekende dit dan ook
nogr extra "naaiwerk" (vastzetten en spannen van de draad over het rijshout).
Het materiaal (palen en rijshout) voor Friesland werd in het begin
hoofdzakelijk per auto aangevoerd naar het buitendijkse opslagterrein
ten noorden van Ferwerd. van hieraf werd het per smalspoor langs de gehele Friese kust gebracht. l4oest het materiaal naar de buitenste bezinkvelden, dan werd het bij het nHaventje" (een verbrede, uitgediepte
en met damwand beschoeid gedeelte van een uitwatering) overgeladen op
de reeds eerder genoemde kleine praampjes.
In Profiel nr. 108 van 12 juni 1980, bladzijcle 8 en t heeft llans van
Lith ondermeer hierover een leuk artikel geschreven.
Als leverancier trad in die tijd veel op de fa. Welles te Heerenveen.
Indien de autors buiten de normale werktijd gelost moesten worden' ging
de heer van Sluis op zijn motor (Harly Davidson) de arbeiders uit de
omgeving hiervoor 'ronselen". Hadden ze et echter geen zin meer in' dan
verscholen ze zich soms in het kippehok (ze werden aI vroegtijdig ge
waarschuwd door het motorgeronk). Volgens de vrouhr des huizes was haar
man dan_reeds "rit b wei" (letterlijk
"uit de weg", waarmee bedoeld werd
dat hij reeds naar bed was).
j

. Igre€:-9I-39999r9v9r!:
Zoals reeds vermeld werd er t'in accoord" gewerkt. Dit betekende dat er
boven het gegarandeerde grondloon, hetwelk echter wel terdege moest
worden verdiend, bij een goede prestatie tot max. 20t boven dit loon
kon worden verdiend. Er moest dan dus 120t zijn gepresteerd.
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Hiertoe waren vooral in de oorlogsjaren door de heer Bergrman voor aIIe
voorkomende werkzaamheden tarieven bepaald in "manurenn. Zou men dit in
geld hebben uitgedrukt dan had je het bezwaar dat na elke loonronde de
tarieven zouden moeten worden herzien. Nu was en bleef het mogelijk de
verdiende manuren tegen het geldende uurloon om te rekenen in de ploegverdienste, waarna dit door deling van het aantal personen van de
ploeg, in persoonlijke verdienste was om te slaan.
Daar het werk in een getijdengebied was gelegen waar de weersinvloeden
dus een grote rol in de verdiensten speelden2 w€lr€n allerlei kunstgrepen nodig om dit te kunnen realiseren (loop-, regen-, licht-, vorst- en
tijverlet). Oe meeste verletten bedroegen 100t van het grondloon. Een
uitzondering hierop $ras het regenverlet, dat 808 bedroegr, ergens een
onbillijkheid waarover ook vaak werd gekankerd, maar wat nooit is gewijzigd.
Er was toen reeds een "vrije ploegvormiirg" (individuele beloning bij
zulke grote groepen personeel en het soort werk was ondenkbaar). Elke
ploe$ rond de 20 man had een eigen voorman, de zgn. putter. Daar deze
dus dd aanspreekbare man vras en daardoor ook meer verantwoording droeg,
kreeg hij een extraatje, de zgn. puttersvergoeding. De vergoeding was
afhankelijk van de ploegsterkte. Dit is tot 1968 in gebruik gebleven.
Itij zette zijn ploegje aan het werk, bepaalde ieders aandeel- van de te
verrichten werkzaamheden, bepaalde de rustpauzes, waaronder de trtabakjes" (tijal om te roken) enz. De kantonnier overlegde ook met hem over
de geleverde prestatie, de kwatiteit van het werk en moest aan het einde van de werktijd op een dagrapport vermelden hoeveel er gepresteerd
ltas.
Deze speciaal voor dit werk ontworpen dagrapporten werden op het werk
gecontroleerd door de reeds eerder genoemde schrijver en verzameld tot
weekrapporten i.v.m. de betaling.
Op het kantoor !e Baflo werden aan de hand van deze weekrapporten de
l-oonberekeningen gemaakt.
Op deze loonadministratie werkten onder leiding van de heer I. van der
Kam, veelal een tiental mensen. Vooral de eerste drie dagen van de week
vtas men druk bezig met de loonstaten en zegels. De uitbetaLing langs de
diverse kustpolders geschiedde op donderdag (per fiets erop af qn na

werktijd het loonzakje uit te reiken).
In Groningen werd per week afgerekend. De kantonnier had rs avonds
reeds globaal berekend hoeveel elke ploeg vrijdags of zaterdags nog
moest presteren om het maximun loon te kunnen krijgen. Wat er eventueel
over was verviel (was voor de prins).
In Friesland deed men dit weer anders. Daar werkte men met een zgn.
potsysteem, hetgeen inhield dat er in een goede week (veel werkuren en
geen regen) mocht worden oververdiend voor de slechtere tijden. Dit
vergde allicht wel wat extra werk maar kon toch worden gezien als een
goede sociale maatregel.

-70Het zelf ontworpen systeem van tarieven werd, mede op aandrang van de
vakbondenr p€r 1 oktober 1962 afgeschaft en vervangen door een ander
tariefsysteem, t.w. het Systeem Bedeaux lzgn. gemeten tarieven). Ilierbij werden aIIe voorkqnende werkzaamheden door een arbeidsanalist,
tariefcalculator of populair "de klokjesman' van genoemd particulier
Bureau Bedeaux Nederland N.V. te Amsterdam opgemeten met behulp van de
stog*atch.
Na een ingewikkelde berekening, onder bijtelling van de nodige rustfactoren en P.V.'s (tijd voor persoonlijke verzorging) enz. werd het tarief vastgesteld. Het hierop betrekking hebbende boekwerk: Cursus Arbeidstechniek gehouden door Bedeau:< Nederland N.N. te Amsterdam is onder nr. 62.208 in de dienstkringbibliotheek aanrrezig.
De heren van Dijk, van der Velde en Moens van het Bureau Bedeaux (later
ook wel eens gekscherend bureau Cadeau genoemd) hebben hier in enkele
maanden een enonn stel tarieven (tot zelfs voor het lopen in het wad)
"uit de mouw geschud". De kwaliteit was'er dan ook vaak wel naar.
van onze dienst werden, na het beLoven van gouden bergen (door dhr. van
Dijk werd als rang zelfs technisch hoofdambtenaar genoemd) tot het opmaken van deze tarieven opgeleid de heren IiI. Zijlstra, B. Dijkstra en
J. Stob. Deze laatste is echter tussentijds afgehaakt, daar vooral de
theoretische kant van de zaak hem slapeloze nachten bezorgde.
De heer Zijlstra heeft per 1 februari 1954 de dienst verlaten om als
tariefcalculator in dienst van de Defensie maar, na achteraf tot zijn
schrik bleek, feitelijk in dienst bij de eerder genoemde heer van Dijk,
te gaan werken, met als woonplaats Putten.
De heer B. Dijkstra, eerst opzichter in froningen, vanaf 1959 in Friesland met stand- en woonplaats Holwerd, werd hiertoe in 1965 overgeplaatst naar Baf1o. Hij heeft na een gedegen opleiding o.a. in een fabriek te Geldermalsen nog jaren lang nieuwe tareiven gemaakt en vele
bestaande (soms veel te hoge) tafieven herzien. Ook heeft hij een groot
aandeel gehad in het vaststellen van de eenheidsprijzen voor het danr
herstel in aanneming. Hiervoor kwamen de door hem gemeten tarieven voor
de diverse werkzaamheden erg goed van pas.
Zor.rel de invoering (enorme declaraties van het Bureau Bedeaux) r het gebruik, als de latere afschaffing van dit tariefsysteem heeft het Rijk
flink gel.d gekost. In het bijbehorend "tariefreglement", vastgesteld
bij beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 15 maart
1965, no. 14924, afd. P, directie van de Waterstaat, was een hele reeks
zaken geregeld, bijv. vergoedingen bij verletten e.d. Voor het berekenen van deze verletten moest per ploeg steeds terug worden gegrepen
naar de gemiddelde premieverdienste van de voorgaande drie maanden
(moest dus elke maand opnieuw worden berekend).
Door de vele, intussen kleine, ploegjes (soms maar 1 of 2 personen) was
dit nogal een tijdrovende bezigheid voor de zgn. werkadministratie.
Daar deze administratrie steeds meer werd verricht in Baflo ontstond
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daar dan ook de behoefte aan meer personeel, terwijl op het hoofdsteunpunt te Ferwerd juist minder werk kwam. Een voor de hand liggende otrr
lossing was dus overplaatsing naar Baflo.
Zo werd de heer J. Slager van Blija per 1 april 1966 benoemd in de vacature H. Steenhuis, die op zijn beurt had gesolliciteerd bij de Stu-

diedienst te Delfzijl.
Verder werden per 1 januari 'l 967 de heren F. Jongeling en A. Italbersma
overgeplaatst naar Baflo. De als wadarbeider begonnen J. Slager is nog
steeds als administratief ambtenaar bij de dienstkring Baflo werkzaErm,
waar hij onder meer de trBestadr-werkzaamheden verricht. Hij zal vermoedelijk per 1 oktober 1987 gebruik maken van de WT.
De heer A. Halbersma is na precies 66n jaar in Baflo te hebben gewerkt'
overgeplaatst naar de Studiedienst te Delfzijl en later afgekeurd.
De heer F. Jongeling is op 26 juni 1972 zeer plotseling overleden.
Ook werd in het tariefreglement bepaald dat er een tariefconunissie, bestaande uit ten hoogste 4 Leden, moest worden vastgesteld. De cortnissie, samen met de dienstleiding en de arbeidsanalist, kwamen regelmatig, volgens het reglement 66n keer per kwartaal, bijeen om over eventuele problemen van de tarieven te praten.
De vier leden werden zo groed mogelijk uit de diverse werkeenheden gekozen (wadwerkers uit Friesland en Groningen + een dijkwerker). Een duinarbeider werd, on praktische redenen, niet benoemd. De laatste vergadering van deze commissie heeft op 20 januari 1982 onder nijn voorzitterschap plaatsgevonden. Door verloop van de tariefyterkers was de conrnissie toen aI niet meer volledig.
In Mededelingen nr. 4 van Rijkslraterstaat directie Groningen van oktober 1982 (bladz. 16 X/m 21 ), heeft de heer H. Spittje twee tariefwerkers aan het woord gelaten. Hun versie erop is best aardig om eens
te lezen. De zgn. tarievenlijst, een losbladig boekwerk teneinde wijzigingen gemakkelijk mogelijk te maken, is nog steeds onder nr. 71.32 in
cle bibliotheek van de dienstkring Baflo aanwezig, maar sinds 1 augustus
1983 niet meer in gebruik.
In wezen verschilde het nieuwe systeem weinig van het oude, maar wel
bood het nieuwe de mogelijkheicl bij redelijke prestatie' om 33 1rl3t boven het grondloon te verdienen (normale prestatie = 608; nax. Idas
8OB). Dit betekende voor de betrokkenen (per 1 januari 1964 nog 159
personeg) een flinke loonsverbetering, die in elke volgende loonronde
nog eens doorwerkte (b.v. een loonsverhogfing van 6 cent per uur betekende voor een goede tariefwerker nog eens 1,/3 x 6 = 2 cent per uur
meer). Ilierdoor ontstond de situatie, dat een flinke tariefwerker, die
het maximun verdiende, meer verdiende dan de toezichthoudende kantonnier en zelfs het loon van een opzichter C dicht benaderde. Dit veroorzaakte de nodige spanningen, maar dit zgn. "verticaal knelpunt" isr olldanks de bemoeienissen van de vakbond, nooit tot een oplossing gekomen.
Bij het afschaffen van de prestatiebeloning, die voor een deel van het
personeel gold en waarbij men afhankelijk van de "vermeende" prestaties

-724, 8 of 12t toeslag kreeg, werden alle salarissen met 8t, het

gemiddelde dus, verhoogd. Voor de tarLefwerkers werd echter een korting van 8t
en later, in 1971, bij een andere gelegenheid (verkorting van de werktijtl) nog eens een korting op het tarief van 2t toegepast. E bleef dus
ruim 23t over.
Door het teruglopen van het aantal tariefwerkers, via een grote reorganisatLe per 1 januari 1967 teruggebracht tot 60 (verdeeld over de beide
provincies) en per 1 september 1977 nog slechts 36 personen, werd het
werken in tarief steeds minder zinvol.
Door het vele a&nLnistratieve werk verd het vooral voor de soms erlt
kleLne ploegjes onrendabel. Ook leverde het gecombineerd werken van eigen tariefwerkers met aannemerspersoneel (soms noodgedwongen in 66n
ploeg) veel problemen op.
Mede op aandrang van de dienstcorunissie is in 1977 de nWerkgroep tarief" ingesteld door de toenmalige HID van de directie Groningen, on te
bezien of het systeern nog wel aan zijn iloel beantwoordde.
Op 3 november 1977 heeft deze werkgroep het "Rapport van de werkgroep
tarief" uitgebracht. ofschoon de menLngen van alle werkgroepleden niet
unanien lraren, heeft dit er uiteindelijk toch toe geleid dat het tariefsysteem werd afgeschaft.
Van 1977 t:o|' 1983 heeft men bewustr door het niet meer vervangen, het
aantal tariefwerkers sterk teruggebracht (dood laten bloeden). Dit paste de directie ook goed in de zgn. 2t krimpoperatie. Ondanks herhaalde
pogingen werd echter geen extra geld beschikbaar gesteld voor het laten
uitvoeren van extra werkzaamheden door aannemers. Volgens artikel 17,
lid 5 van het BezoLdigingsbesluit voor Rijksambtenaren (B.B.R.A.) 1948
behielden de rechthebbenden wel een toelage gelijk aan hun gemidclelde
tarlefverdienste over de voorgaande 12 maanden. Bij een eventuele bevorderJ.ng (of periodiek) rrerd deze toelage met eenzelfde bedrag a1s de
verhoging van het salaris verminderd.
Bij brief van 1 februari 1982, kerunerk Px 639 van de directie Groningen, is de hoofddirectie te rs-Gravenhage voorgesteld om het tarief af
te schaffen onder toekenning van eerdergenoemde toelage. Dit werd bij
brief van 7 Juli 1983, kenmerk PBP 35266 toegestaan, rtaarmee de tariefperiode per 1 augustus 1983 voorgoed werd afgesloten.
De kwestie van de toelages heeft nog vergaande conseguenties met zich
meegebracht en speelt heden ten dage o.a. nog mee in de problemen rond
de personeelsoverdracht van het rijkspersoneel naar het waterschap Hunsingo.
Ook bleken een aantal ex-tariefwerkers, die intussen in een andere
functie bij de dienstkring werkzaam waren' nog recht te hebben op een
toelage. Deze rechttrekking (soms na 4 jaar) leverde voor sonmigen een
flink bedrag op, waarvan echter door belastingtechnLsche maatregelen
neer een aanzienlijk deel verloren glng. Hierover is dan ook nogal nat
te doen geweest (benroeienis vakbonden en voorlichtlng door de hoofddirectie), maar de zaak is intussen toch weer rustig geworden en in
hoofdzaak tot tevredenheid geregeld.

-736. Begin van de mechanisatie.
In de Lauwerszee werd, volgens Flevo-bericht nr. 256 door de heer R. Nouta, reeds in plm. 1930 (toen dus nog door particulieren) een pogring tot
mechanlsatie gedaan. l,!en gebruikte hiertoe normale landbouwtractorent
voorzien van stalen kooiwielen en een soort p1oe9.
Het ruim 200 blaclzijden tellend boekwerk verhaalt uitvoerig de voorgeschiedenis, afsluiting, ontginnLng en de verbouw van cultuurgeltassen gedurende de tiJdelijke exploitatLe in de jaren 1971 t/m 1978 in de Iauwerszee. Het is onder nr. 85.12 aanwezig in de dienstkringbibliotheek.
Zoa1s reeds eerder verrneld zijn cle landaanw"inningswerken (met uitzondering
van die in de lauwerszee) opgezet als een werkverschaffingsobjectr maar
toch we1 met Ln het achterhoofd als doel l-npo1dering.
Door de oplopende conjunctuur nErm het aaanbod van werklozen na 1950 sterk
af. Men zoch derhalve naar middelen qn het graafwerk mechanisch uit te
voeren. Allereerst werd een groot wiel met'een soor! schepermners geconstrueerd. Hierdoor kon een stang worden gestoken qn het wiel in balans te
houden en waaraan een groot aantal mensen kon duwen en trekken qn hern over
het wad voort te bewegen. Bij succes van het "graafsysteerni zou het voortbewegen van het wiel verder worden gemechaniseerd.
In zacht terrein ontstond inderdaad een vrij ondiepe greppelr maar op z€rnclerig terrein was hiervan geen sprake (zie fotors 70 t/m 731.
Dit type graafwerktuig vol-deed dus niet aan de verrrachtingen en is dan ook
niet verder ontwikkeld. Ook is nogr rnet de gedachte gespeeld qn het graafr.rerk te doen met bestaande machines en transportbanden. Tot experi-srenten

is het echter niet gekonen.
Door het steeds nijpencler wordende probleem van tekort aan arbeiders bleven zowel particulieren a1s de studiedienst pogingen tot mechanLsatie ondernemen. Vooral wiJlen dr. L.F. Kanps heeft veel onderzoek gedaan.
Het denk- en Later experimenteerwerk, met schaalmodellen uitgeprobeerd in
een grote zandbak, heeft uiteindelijk geresulteerd in een grote ploeg net
schuifborden (zie fotors 74 t/m 791. Deze ploeg, getrokken door een D6 Caterpiltartractor kon een greppel met een inhoud van 0r2 m3/m'maken.
Op het clienstkrlngkantoor is foto nr. 79 in groter formaat ook aanwezig.
De foto is destijds aangemerkt en aangemeld op de "lijst van voorserpen
met hLstorische 1raarden. Later Ls nogl een groter tlpe ploeg ontwikkeld
voor het ploegen van ultwateringen, zowel binnen als buiten de bezinlvelden. Deze pLoeg werd getrokken door 2 D5 Caterpillartractoren (zie fotors
80 en 81 ). Beicle ploegen zijn destijds gemaakt door de heer F. van der
Meulen te Baflo (eerst dorpssnid, later constructiebedrijf). I'leer hierover
is te lezen in het rapport "Slibhul-shouding en landaanwinning in het oostelijk waddengebl-ed" van februari 19560 door dr. L.F. Kanrps. Dit boekwerk
is onder nr. 56.12 aanwezig in de dienstkringbibliotheek.
Als tractorbestuurders traden op J. Voorzee en iI. Dost. Na ontslag op eigen verzoek van laatstgenoemde werd deze oprgevolgd door A. de Vries.
Zowel de heer Voorzee als de heer de Vries zijn later afgekeurd en Laatstgenoemde is reeds lang geleden overleden.
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Foto 70. Proefneming met het graafwiel.

Foto 71. Nogmaals het graafwiel.
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Foto 72. Het effect van het graafwiel in zacht terrein (ondiepe greppel).

Foto 73. Het effect op zanderig terrein (nauwelijks resultaat te zien).
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Foto 74. IIet in de zandbak uLtgeprobeerde model van een greppelploeg.

Foto 75. Itet op schaal gemaakte model voor proeven oP het wad.
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Foto 76. Het uitproberen op het wad (2e persoon van links is de dorpssmid
F. van der Meulen).

Foto 77. IIet resultaat was hoopgevend.
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Foto 78. Het uiteindelijk product waar lange jaren mee is gewerkt.

Foto 79. De trekkracht moest vrorden vergroot in de vorm van een Caterpillar
D5.
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Foto 80. De uitwateringsploeg getrokken door 2 stuks caterpillar

D5.

Foto 81. Een pas geploegde uitwatering (door de grote schuifborden ontstaan
schone walkanten.
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het systeem van de greppelploegen kleefden nogal wat bezwaren, t.w.s
1. er kon (vanwege de tractoren) alleen op zanderige terreinen worden ge-

Aan

werkt;
2. aan de uiteinden van de greppels bleven relatief lange stukken onbewerkt en deze moesten alsnogr in handkracht worden gegraven. Bij onvoldoende personeel hiervoor bleven de greppels te lang vol water staant
waardoor inkalving van de taluds optrad;
3. de aanwezige begroeiing werd door de tractorrupsen en door de vrij lange schuifborden (on de grond midden op de akker te krijgen) behoorlijk
beschadigd;

4. de r*erktijden

relatief kort,

omdat de tractoren steeds voor de
opkonende vloed terug moesten na6rr een opslagplaats aan de dijk (scrns
we1 meer dan een uur gaans; de ploegen bleven in het wad achter).
On deze redenen werd uitgezien naar en ander systeern. Deze werd in 195d
gevonden in overleg met de gebroeders Piet'en Jan van der Stoel van het
aannemingsbedrijf P.H. van der Stoel 8.V., gevestigd te .emsterdam' thans
te Breukelen. IIun eerste oSxnerkingen waren: "Dit werk moet je doen met een
boot" en 'In dit terrein moet je niet rijilen naar glijden'. De eerste experimenten zijn dan ook gedaan met een grijper, gemonteerd in een klein
bootje (zie foto 82). Daarna werd een;nnton ontwikkeld met een grondvlak
van 4 x 2 m. Op cle ponton is een hydraulische grijprkraan (type Atlas)
gemonteerd (zie foto 83). Oe motor is opgesteld in de ponton' welke met
tuiken waterdicht kon worden afgesloten. De voortbeweging vintlt plaats met
behulp van een lier, aangedreven door een Listermotor. De kabel die over
de Lier loopt wordt bevestigd aan een ploegschaaranker. De machinist,
eerst nog in de open lucht gezeten, maar thans in een luxe cabiner neeflrt
met de grijper grond uit de greppel of sloot' deponeert deze op het nidden
van de naastgelegen akker en trekt dan de ponton een "baklengtei achteruLt, waarna dezelfde serie handelingen opnieuw begLnt. Eet grote voordeel
van deze machine is dat hij tijdens hoogpater ter plekke verankerd blijft
en dus een veel langere werktijd ter beschtkking heeft (gemidcleld ca. 6
uur). Demachinist loopt (soms door het opkanende water) naar de rral.
In 1954 srerd hiermee ca. 10.000 rn3 grond verzet. Gezien het behaalde succes werd het aantal machines uitgebreid (zie fotors 84 en 85) en werden
vanaf 1955 steeds overeenkomsten gesloten. Naderhand roerd door de aannelner
een afdeling Wadclen opgerLcht te Usquert met als directeur de heer iI. van
der Stoe} (zie foto 86). De reparatieafdeling bevond zich destijcls te
Noordtrnlderzijl (vrij centraal voor de Groninger kust, met het voordeel
dat de machines via de afwateringsgeul (zie foto 84) bij geltjk water via
het sluisJe (zie foto 87) naar binnen konden worden gebracht). Het gebouw
te Noordpolderzijl werd later overgenomen door de gemeente Usguert en is
a1s visafslagvoor garnalen nog steeds in gebruik (zie foto 88). In ruil
hiervoor kreeg de aannemer een terrein aan de kovinciale weg te Usquert
toegewezen, yraarop zich thans het kantoor (zie foto 891, 2 woonhuizen en
de machinefabriek (zie foto 90) bevinden.
waren
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Foto 82. Het prototlpe van de graafponton (heer met hoed op is ir. l{. Kooper).

Foto 83. De later ontwikkelde graafponton.

]
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Foto 84.
Start van het
werkseizoen.
De machines

worden

via

de

geul bij Noord-

polderzijl
het

naar
wad gevaren.

Foto 85. Een 5-tal machines in hun werkgebied (op de voorgrond van links naar
rechts opz. G. Tillema met kantonniers G. Stob en J. Groothuis.
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Foto 86. Directeur

J. van der Stoet (met stok) en zoontje Marius (de huidige

directeur).

Foto 87. Het voormaLig sluisje te Noordlnlderzijl (bij de dijksverhoging is
de binnenzijde in tact gebleven).
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Foto 88. De voormalige reparatieafdeling te NoordlnlderziJl (thans garnalenafslag van de gerneente Usquert).

Foto 89. Het kantoor van de fa. van der Stoe1 te Usquert.

-85Als administrateur werd in 1955, in goed overleg met onze dienst, overgenomen de heer F. Padje te Usquert, bij ons werkzaam als schrijver in de
kantoorwagen in de Linthorst lfomanpolder (de heer Padje heeft zl-jn 25-jarig jubileun bij deze aannemer gehaald en heeft er tot zijn pensioen getrerkt). Als uitvoerder werd in dienst genomen de heer H. Reitsma, voordien
bij onze dLenst werkzaam als kantonnier.Voor dagelijkse kleine relnraties
en als onderdelerunagazijn lag op het wad een werkschip dat steeds gemakkeIijk kon worden verplaatst langs het gehele werk (zie foto 91). Ook werd
dit schip als schaft- en schuilgelegenheid voor het toezichthoudend personeel gebruikt. De oprclrachten qn imachines om te varenr werden hier ook afgegeven. De brandstofvoorziening voor de machines geschiedde ook vanaf het
wad. fliertoe waren speciale itankbootjes" gemaakt waar de jerrycans konden
worden gevuld en daarna op de schouders naar de machines werden vervoerd
(zie foto 92).
In 1956 werd door de heer E. Vinke op het Friese wad een soortgelijke machine ontwikkeld. Dit resulteerde in het aAnnemingsbedrijf De1ta-bouw
B.v. aan de Grindyk 1 te .Holrrcrd, met a1s directeur de heer E. Vinke. De
B.V. maakt sinds 1980 cleel uit van het aannemingsbedrijf Konijn te Hoorn,
maar werkt nog steeds onder de naam Delta-bouw B.V., met a1s directeur de
heer J. de Graaf.
Het principe van de Delta-bouwmachines is hetzelfde (zie foto 93). De
ponton is iets groter en voorzien van een sterkere motor met inplaats van
een At1as-grijper een trapeziumrormige trekbak, waarmee een mooie greppel
met gladde wanden en bodem wordt gemaakt (zie foto 94). Afhankelijk van de
ingestelde diepte, kan de gewenste greppel worden getrokken met de vereiste bovenbreedte (100, 125 of 150 cm).
Een ander verschil is dat de ankerdraad via een kaapstander (soort winch)
loopt en meteen sreer op de wadbodern wordt uitgelegd. Dit beslnart het vrij
zware "uitlopen" van de ruim 100 n lange lLerdraad, hetgeen in c,roningen
wel moet (zie foto 95).
Onder de titel nPionieren in de frontlinie" ig door de heer P. Mu1der in
het tljdschrift Iand en Water no. 3r meir/jr:ni 1963 hieraan ruime aandacht
geschonken. Conform de trJa-knikkersr van de Drentse olievelden worden de
graaftnachines wel de rNee-schudders" van het wad genoemd.
Hierna zlJn de in de aangegeven jaren vermelde hoeveelheden grondverzet
met deze machines van zowel Groningen (vanaf 1955) als Friesland (vanaf
1957

)

vreergegeven.
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Foto 90. De machinefabriek (= reparatieafdeling) te Usquert. De machines worden per vrachtauto af- en aangevoerd en met een zware takelwagen ge-

lost.
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Foto 91. Het werkschip (tevens onderdelenmagazijn, schaft, en schuilgelegenheid.
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Foto 92. De tankboot voor de brandstofvoorziening.
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Foto 93. De rlepelbagger" van Delta-bouw B.V.
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Pontonwerk

Jaar
1

955

956
957
1 958
1 959

1
1

1

960

1
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1962
1 963
1964
1 965
1 966

1967
1

968

1
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1

880.000
050.000
030.000
800.000
820.000
7s0.000
5s0 .000

550.000
548.000
435.000

Teruggang

als gevolg van bestedingsbeperking

De werken voor de Enmapolder werden stop,gezet

Teruggang

als gevolg van bestedingsbeperking

+ 70.000 m3 voor de kustverdediging voor de Enmapolder
r[[
+ 100.000 n3 tr r
'
In de Panser- en westpolder werd niet meer gewerkt
i.v.rn. de afsluiting van de Lauwerszee
+ 80.000 m3 voor de kustverdediging voor de Enunapolder
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In de Oostpolder
1
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1

1972
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975
1976
1977

1

978
1979

1

1

980

1

981
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1 983
1 984
1 98s

516.000
350.000
380.000
330.000
352.000
27s.000
344.000
309 .000
2s4.000
255.000
225.000
200.000
r s6. ooo
1 20.000
80 .000
73.000

Groningen

Opmerkingen

m3

630.000
I 200.000
1
1 00 .000
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760.000
1
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r

'
n
werd

tr
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rrtr
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meer gewerkt

i.v.m. de aan-

leg van de Eemshaven
+ 120.000 m3 voor de kustverdediging voor de Ermrapolder
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r
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nrr
i
n
+ 125.000 m3 i
n||tr
+ 115.000 n3 '' il
NTT
n
+ 120.000 m3 tr r
n[tr
r
+ 115.000 ur3 n r
[rl
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r
nrn
+ g4.000 m3 n n
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n
+ gg.000 m3 n ,'
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'

Voor de kustverdediging freeswerk i.p.v. trnntonwerk
Uitbreicling rupskraanwerk ten koste van lnntonwerk
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Jaar
1

957

9s8
1 9s9
1 960
1

I 961

1962
1

963

1

964

1

965

1

966

1967
968
1969

1

1

970

197

1

1972
1973
197 4

1975
1976
1977
1 978
1979
1

980

I 981

1982
1 983
1 984
1 98s

aantal

Opmerkingen

m3

200.000
200 .000
1 54.000
3l 5.000
405.000
600.000
s00.000
61 0.000
600.000
500.000
400.000
350.000
275.000
275 .000
300.000
320.000
310.000
275.000
265 .000
286.000
270 .000
236 .000
210.000
1 95 .000
1 98.000
1 32.000
1 27.000
80 .000
85 .000

in de provincie Friesland

Teruggang

als gevolg van bestedingsbeperking

Teruggang

als gevolg van bestedingsbeperking

Teruggang

i.v.m. afsluiting

Iauwerszee

Uitbreiding freeswerk ten koste van pontonwerk
Begin rupskraanwerk

Uitbreiding rupskraanwerk ten koste van lnntonwerk

Uit de voorgaande staten (vooral die van C;roningen) blijkt ook enigszins
het reeds in hoofdstuk 5 aangegeven doel van de werkzaanheden. Tot' 1971
het doel nog inpolderen en werden dus forse hoeveeLheden gegraven om dit doel te bereiken (veel m3 per ha).
Indien dit fLnancieel niet mogelijk was, door b.v. bestedingsbeperkingen'
was iluners

is clit in de kolqn olmerklngen vermeld.
Ofschoon de te bewerken oppervlakte in beide provincies nagenoeg gelijk
was, heeft het in Groningen altijd veel meer moeite en daaron ook meer m3
gekost dan in Friesland, on hetzelfde resultaat te bereiken (geringere
slibaanvoer en zanderiger ondergrond).

-90Gezien de slechte resultaten welke voor de Bnnapolder bereikt werden (weinig slibaanvoer en te veel turbulentie in het water door de nabijheid van
de Eems, waardoor vrijr.el geen slibafzetting) zijn de landaanwinningswerken ter plaatse in 1950 stop,gezet. Teneinde de gevolgen hiervan goed in de
gaten te kunnen houden werd het gebied wel regelmatig gewaterpast. Hieruit
bleek, dat er een regelmatige hoogteafname van het voorland plaatsvond'
waardoor op den duur de veiligheid van cle dijk in gevaar zou kunnen komen. Er werd daaron aan Den Haag voorgesteld on een betondamwand van voldoende lengte (geilacht werd aan ca. 8 m) langs de teen van de dijk aan te
brengen. Geraamde kosten ca. 10 miljoen gulden.
Naar aanleiding van dit voorstel bracht de heer Dibbits een bezoek aan deze clijk qn zich een oordeel over de te nernen maatregelen te vormen. Tijdens de wandeling over het buitentalud vond de heer Dibbits in het vloedwerk een aangespoelde, uitgedroogde en dus hoogst kwetsbare schaal van een
zee-ege1tje. Ir. de Glopper, die met ir. Sandersr dhr. Bergrman en ondergretekende de IIID begeleidden, waarschuwde dan'ook dat hij dit gevonclen voorwerp zeer zorgvuldig moest behandelen als hij het ongeschonden wilde overbrengen naar Den Raag. Of dit ook gelukt is waag ik te betwijfelen. Tijdens de terugrit namelijk zat de HID in de Volkswagen nkevern, bestuurd
door ir. Sanders. Bij het nemen van de bocht van de Oude dijk naar het Lage v€rn de weg (in uithuizen) vloog, wellicht door een te hoge snelheid of
te hoge versnelling, de kever uit de bocht en belandde op zijn rechterzijkant in het naastgelegen weiland. Een geluk was nog, dat op het nippertje
een betonnen drenkbak voor het vee werd gernist. Wel werd de prikkeldraadafrastering gedeeltelijk platgereden.
Vanwege het jaargetijde droeg ir. Sanders een gehaakte muts lzgn. Lindbergkapje). Hij leek dan ook wel op een piloot in de cockpit van zijn
vliegtuig toen hij zijn hoofd door het zijraanpje van de kever, dat nu dus
boven zat, stak. De IIID bleef echter zeer koel en rustig, getuige zijn
vraag: "Haal ik de trein van 15.15 uur nog vanaf het station Groningen?"
Door het inschakelen v€rn een andere auto is dit wel gelukt, maar of verder
alles nog heel was hebben ne niet durven vragen.
Het bezoek van de HID had overigens tot gevolg dat er roerd besloten geen
damwand te plaatsen, maar dat de landaanwinning (en dan in de vor:tn van
kustverdediging) moest worden hervat. Om meer rust in het water te krijgen
werd, evenwijclig aan de op 400 rn uit de dijk liggende rijsendam, een extra
dan op 200 y hieruit aangelegd. Zodoende ontstonden hier bezinlcvelden van
400 x 200 m. Ook werd jaarlijks een flink bedrag (op het artikel Waterkeringen) ter beschikking gesteld om het nodige graafwerk te kunnen verrichten, zoals in de vorenstaande tabel over Groningen gedurende ile jaren 1965
t/m 1979 reeds is aangegeven. Dit is voortgezet (in 1980 als freeswerk)
tot kort voor de dijksverzwaring tot Deltahoogte (1980-1981), maar er is
nooit veel winst geboekt.
Dit viel ytaar te nemen uit de destijds verrichte waterlnssingen. In'l 963
werden nog enige extra meetraaien loodrecht op de kust gerneten en een raai
evenwijdig aan de kust van hectometer 62 tot 91. De hoogte variEerde van
NAP +60 tot NAP +80 cm.
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Dat het de aannemer niet altijd voor de wind ging, maar dat juist door de
wind (maar dan aangewakkerd tot stormkracht) ook veel schade kan ontstaan,
moge blijken uit de destijds (begin zestiger jaren) door mij gemaakte fotof s nununers 96 E/m 99.
Gelukkig voor de aannemer was hij, ondanks de te betalen hoge premie,
hiervoor verzekerd. De verzekeringsmaatschappij heeft dan ook de kosten
voor hersteL van de machines uitbetaald, maat tevens de verzekering daarna
stopgezet.
Het zal in de geschiedenis van de Rijkswaterstaat rpel niet vaak zijn voorgekomen dat met een aannemersbedrijf, zoals bij ons, meer dan 30 jaar achtereen een overeenkomst werd gesloten.

aI staat te lezen in het artikel van ir. w. Kooper waren er in
1956 totaal 40 grijpers op het Groninger wad in bedrijf, welke tesamen 500
arbeiders vervingen. In dit epistel staat o.m. ook vermeld dat de jaarlijkse kosten van de landaanwinning langs de Groninger waddenkust ca.
f 3.000.000r-- bed,roegen. Dat was wel een fors bedrag, als we in ogenschouw nemen dat in 1985 voor beide provincies samen slechts een bedrag
van rond f 4.000.000r-- beschikbaar vras.
In het begin werden alle bezinkvelden mechanisch minimaal 66n keer per
jaar gegraven. Door een ingevoerde bestedingsbeperking werd vanaf 1963 het
zgn. 2-jarenplan ingesteld. Alleen voor de beide uiterste "vlerken" (het
Bildt en het Schoor) in Friesland is nog gedurende een aantal jaren een
uitzondering gemaakt en zLjn ze jaarlijks bewerkt. IIet leek toen rnogelijk
bij voortzetting van de mechanisatie (aldus eerder genoemd artikel van de
heer Kooper) het tempo zodanig te kunnen versnellen dat een strook van 300
ha langs de kust binnen 5 jaar rijp zou zijn voor inpoldering. Dat dit
mettertijd niet is gebeurd heeft dan ook een heel andere reden. Er heeft
destijds een compleet plan klaargelegen voor een indijking achter Uithuizen (de Uithuizerwadlnlder). ttiertoe r'ras in 1955 reeds door het Laboratoriun voor Grondmechanica te DeLft een onderzoek ingesteld in het trac6,
i.v.m. de te verwachten zakkingen bij clijkaanleg.
In 1957 werden ramingen op,gesteld over de benodigde en beschikbare hoeveeLheden klei langs de Groninger noordkust. Deze gegevens zijn (onder
classificatie 2.08 Uithuizerwadpolders) in doos 108 in het dienstkringarchief aanwgzig.
In 1967 werd echter besloten, in plaats van de aanleg van nieuwe dijken,
de bestaande dijken op Deltahoogte te brengen. Volgens Comnissie van der
Bom was er geen behoefte aan uitbreiding van landbouwgronden, die bovendien veel te duur zouden worden.
Het 2-jarenplan hield in dat de bezinkvelden eens per 2 jaar werden bewerkt, en de damnen eveneens eens per 2 jaar werden bijgevuld.
Soms werden alleen de hoofdsloten gegraven en geen greppels, het zgn. patroonswerk. Aangezien dit voor de aannemers onvoordelig werkte werd op hun
aandrang over de m3 trntroonswerk vanaf 1958 een toeslag van 8t betaald.
Zoals ook
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Foto 94. De Delta-machine maakt greppels rnet gladcle wanden en bodem.

Foto 95. Het nuitlopeni van de lierdraad van de Groninse machine..
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Foto 96.

Foto 97.

Foto 98.

Foto 99.

Fotofs 96 t/m

99 geven een indruk van de ravage van de Groningee grraafmachi-

nes na een zomerstorm.
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damwerk zo weinig mogelijk te hinderen en het pas verrichte grondwerk te ontzien, werden de werkplannen zodanig opgesteld dat de beide
soorten werkzaamheden niet getijktijdig in hetzelfde seizoen plaatsvonden.
Dus b.v. graafwerk op het oostelijk deel, dan damwerk op het westelijk
deel en ongekeerd.
Door het afvallen van gedeelten van het areaal (afsluiting van de Lauwerszee in 1956 en aanleg Fjernshaven in 1959) kon het resterende gedeelte nog
reclelijk worden bewerkt.
Om

het

Noot: Ofschoon niet direct passend in deze opzet' maar toch wel van enige
invloed en betekenis op ons werk, wil ik hier niet onvermeld laten
dat door de Vereniging van Bitumineuze Werken (V.s.W.) in 1968 een
speciale uitgave is gewijil aan 'De Lau\'rerszeewerken als afsluiting
in het Waddengebiedn, door ir. C van der Burgt en verder onder de
titeL nDe Lauwerszee is dicht", door hem en Pieter Terpstra in 1969
een boek geschreven is, uitgegeven d6or de provincies Friesland en
Groningen, in samenwerking met de "Fryske Akademy". Dit boek is onder nr. 69.17 aanwezig in de dienstkringbibliotheek. Ook was ir. van
der Burgt 66n der schrijvers van een onderdeel in het reeds eerder
genoemde waddenboek (uiteraard ook over de Lauwerszee).

Zoals uit de eerder vermelde graafhoeveelheden valt af te leiden, liep in
de jaren 1970 tot 1974 de totale hoeveelheid m3 voor beide provincies samen terug tot ca. 800.000 per jaar.
Van 1974 tot 1978 liep het verder terug tot s€rmen 700.000 tn3 per jaar en
in 1978 tot minder dan 600.000 m3. u is toen ernstig overvrogen om over te
gaan tot een 3-jarenplan. Na veel overwegingen en besprekingen is toch
uiteindelijk besloten het 2-jarenplan te handhaven en de meest zeeltaartse
(= buitenste) bezinkvel-den dan maar niet meer te bewerken. Ook werd de
hoeveelheid graafwerk per ha drastisch teruggebracht, n.1. van 250 m3 naar
100 m3 door het verkleinen van de greppel- en slootprofielen. Dit getal
wordt verkregen door het delen van het totaal aantal te graven m3 per bezinkveld door de oppervlakte ervan. Tevens werd compensatie gevonden, door
de voorste (begroeide) bezinl<rrelden met een goedkopere machine (de grelr
pelfrees, waarover in het volgende hoofdstuk meer) te bewerken.
In 1979 bedroeg de aldus bewerkte oppervlakte in Groningen nog 2750 ha en
in Friesland 2900 ha.
Vorenstaande gegevens zijn gedeeltelijk ontleend aan een verhaal van ir.
P. de Vos van augustus 1979, getiteld: "De invloed van de omvang van het
jaarlijks grondverzet op het temSn van opslibbing van de kwelders".

In de begin tachtiger jaren werd, mede gelet op het nieuw,e beleidsvoornemen (een conserverend beleid) het graafwerk nog verder teruggebracht'
n.l. tot de begroeiingslijn van 5t kweldergras. Hiermede werd dus in feite
teruggegaan v6rn de verbeterde Sleeswijk-Holsteinse- naar de SleeswijkHolsteinse methode (alleen bewerken begroeid gedeelte).

-95hierdoor liep in 1983 de hoeveelheid m3 graafwerk terug tot beneden
de 250.000 m3, zodat nog met 6 pontongraafmachines' en in 1984 tot
160.000 m3 en er met 4 machines kon worden gewerkt. De overige nog bij de
aannemers aanwezige machines konden bij wijze van spreken naar de
nschroothoop', daar ze elders niet of nauwelijks inzetbaar waren. Toch
heeft de firma v.d. Stoel in het winterseizoen 1985/1985 nog een nieuvte
machine gemaakt, uitgerust met een haatbak i.p.v. een grijperbak (zie foto
nr. 100). Zoals reeds door hen verwacht werden hiermee in 1986 goede re
sultaten behaald, waardoor de prijs per *3 kot worden verlaagd. Dit laatste wellicht onder de toenernende druk van de afdeling Kostprijszaken van
Mede

directie croningen.
Ook dateren uit deze periode de zgn. rKerkhof-uitwateringen" (deze liggen
niet meer op de oorspronkel-ijke 100 rn uit de dam, maar op ca. 10 m eruit,
aangezien het water zich daar op natuurlijke wijze reeds een baan had gede

zocht.

er plaatselijk successen mee zijn'bereikt, bestaat er oP andere
plaatsen het gevaar dat op den duur de hoofddam niet meer te houden is en
dat deze eruit zal spoelen, zodat het dan pas echt een "kerkhof" wordt.
Ofschoon

