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De bedoeli-ng van dit rapport iÊ eên ovêrzlcht te 6even van

èe resuLtaten van het onderaoek, dat te Í.reens en later te Saflo
$erd verricht d.oor de Studied.lenet van de LandêsÍnÍinningar{erkea,
die 1n 1915 werd opgpaicht naet het doel èen beter lnzicht te ver-
krijgen in de factoren d.ie de sellinentatle in het algeueen en dLe

biïurên dê bezinlcvelden beïnvloeilen.
Door fexschillende ougtandigheden nerdên de gegeven! 1n

hoofdzaak verlcegen op de cronlnger !Íadd.erl en pes gpdu.f,enile Ao

IeêtBte tiJd kon ook aandacht aan de Frieee nadden rorden beÈteeil,

waarb{j eid.ge nerkwaardig€ vergchillen werden g€coustateerd,

Dit noopt ons otn met o ze oonolugies voorcichtLg te ziJn en

venêÊêr, dat het gebled, waarLn d.e gêg€veno rerden verzaaekl,
hier nêdrukkelij k lrordt vermeld..

De Íruze van fandaa rrinning iile hler nord.t toagepaet en dÍe
nen n.Í. €BrcoonlíJk foutlef aandulilt a1e ile $Iee swiJk-goLatelnro
nethode, beoog:t het tot etand. bxongÊn vên een bodenverbetering,
rlle voorafgaat aan de bedtJklng, 3lJ deae bodenverbetering gact

het tn d.a eerste plae,ts on ile êfzetting ven Eaterla,al r ilat vol-
tlo€nile afsLibbarê delen {t6 nlcron, of toals nen het €p!íoonllJlc
u{tdrrrl<t voldoende kleL bevat.

ooropronkelijk zag het êl naê! uit, dat nen hiervan eno::ae

hoeveelheden wilde vastleggen, da4r het in de bedoeJ.lng 1a6, zcaio

ook uit de de líultatle-contractên bLijkt, rlJpe hneldero te vo!-
nen. Lêtêr is men tot de concLugie gpko[ên, dat dlt een grote
hoeveelheid tíJd en geld. zou koêten en heeft nen zlch lngetteld
op ile voroing van eon laag van 60 cn, díe gemiddeld 15% afgU.bba-
tre deIên {16 micron zou noêten bevatten.

Mlasohlen zal trlen ln d.e naagte toekoErt niet eens Êan alerc

Leegdlkte van 60 cu \raithoualen ên het gtnldd.elde van 17í al'J;eett

eisen voor d.e bovên8te JO cE.

Eet 1e wel d.uldel.Uk, dat deze vera,Íralsringon hun lnvloea
hebben gehed op het onderzoek, vooral op het botanlecbe deel d;ae!-

v&n, naar nog altlJd heeft rnen blJ dele voro vê! lendaanrvinnÍn8

ê€n lekere hoe.reelheltl rtklell nodig en zo stonil en staat dít ma-



teriaaf nog: Éteeds Ín het middelpunt van d.e belangetellíng.
Eet z&l thans uitergt uoellijk gaan on het geheel, of nage-

noog geheel, zonder klei te ste1len, ondat het onder de hutAtgB

onota.ndlgheden mo€ilijk is om ged.urend.e de vegetatleperi ode zoet

watet van elders €"an te voeren naa! kustpoldsrË eot een zandboderc.

lbr wille van d.e overzj-chtêliJkhê1d ziJn d.e onderzoeklngen
niêt 1n chronologische volgorcle besproken. fu Ís geatreeftl naar
e€n loglsch verband. tl:ssen d.e diverse onde$íerpên, waarbíj d,e

Etof vol8pnE het onderstêancle echeme is in€pde€ld:

'lê. het gediment vóór de afzettlng op de bezLnhreJ-den, vaarblJ
o.ts. ile herkomet vail het materiaal, de vregen waarlange bet
rordt aangevoerd. en d,e vera,nd.erLngen ille het ondergaat ter
apra,ke koaen, o"a. word.t ultvo€rig etil€pEtaan bÍJ dê ln-
vloed van ale dlerlijke orgEnism€n èn di€ der lagere planten.

28. êe verschlllenile nethodeg rr6n laualaaïryÍinning, naarblJ het
?ooraL g:aa,t oa bei; ond.erling verband en de versohillen, tlle
èr tuËseu d.e d.ive"Éo werkwiJzen beetean.

Je . na,,itere g€gevens over d.e gebruikte hulpniil.ilelan, zoals ilamdÊn.

greppelË, ultwateringen ênu. en de lnvloed van het eantal bs-
Uinkvold€n en het aantel arbeidskrachtên.

4e. 1o dtt hoofdetuk is een overzloht gegeven vèn de functl.o van

èe begroeiÍng, terwljl op enlge van de bela,ngrijkste plant€n
nailer word.t lngegraan, wêsrblJ o.a, ile ta.edw.lnnlng, lret op-
Èlaan vên het read en ilg uitzaal tulIéÈ nord.ên becprokea.

Je. tenslotte rvorden de reaul,taten kort ee,nengevèt efl ênlgÊ con-
clusieÊ getroldren.
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Etand. Íaa!1n ze do.ol h€t ÍÍater worèeg lglÈf,aa:Lst.
Setekenis van d.-e- ternen eI1b en gltk.

Ëet oêteriaal, dat op êe bezinkveLden neerolaat, kuanen riJ
verdelen in vier groepen n.)..:
í. ZáÍrd.

. 2. Klelnlneralen.
]. Koolzure kalk
4. orgenleoh Eateriaá.1" "

IIA1 . ftn$'
ne grote rnasÉa Ya$ het led.luênt lenga ile GïoniD8èr krrst be-

ttaÊtr wenne€r wij de droge stof, be s chor:ren, uit zsÍrd. Dit land

le evenals het anderê oaterieal oeeotêl meerdêre keren door het

water verSlaatot en bij ilit traneport word.en de kotrola veelal

a1g afzonderfijke eerÈreden vervoerd.. TlJdene d€ bezlnhing en ook

aan het bezlnkeel zelf is dlt reer goetl rvaar te neEen " Slechtg tle

flJne korrels vlndt uen geregeld Sekoppeld ea4 ander uaterlaal.

IIA2. Kleiming:3}gg.
Een zeer beJ.angriJk beatanddeel ven b.ê t cealieent volenen aI6

klelnln€!êlêBr naá! in vef,houding: tot hèt ?anal Ls hwr hoeveelheidl

tueltJk €exing. Zouden ite kL€ideè1tjeo als aflond€rl'iJke eerÈre-

êen door het water worilen getransporteeral r dan zou 1êngg de

lÍoord-Oroningge kuet nergena kl-ei Ín aodanlge hoêvêeJ-hêden troldon

efgeaet, dat het de @oêitÊ gou lonen cf, landaanwinningsverken

voo! uit te voeren.

DÈt h6t langs deze kuat toch ge tukt nog a6nzlenliik€ hoeYeelheal€a

van (Ét Esterlêal vagt t€ l-eggen, kont doordat dê kleidêeltJet
rteeêg ale conpLexen voolkónen r ïÍ8.4Íva!r ilê berinksnelhedan dlk-
fflJls dlê der afaondêrl"ijk€ tlê61tJes aanzlsnllJk ove"treffen.
Deze groepen van aleeftjes bevatten Írecót kleípartikelc vee1al ook

nog oaterlaal vên geheel anderê a,ará. !e vorn en de bous van d6t€

complêxon kan zeer grote vereohilLen vertonenr ïraarop aog natler
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terug ze1 worden gekomen 
"

IIÁr. E99lz-:13_$3lE.
Dit 1g eeer zeker het meest gevariëeïalê mête"i.aaL, Ealnnèér

nen op de d.eeltJe sgrootte let. Naast Echelpen oet een gericht
rrêh Beêldere graumen, vinden lrij zeer fiJn Dateriaal hêt deel-
tjeê < 0.5 uloron.
Voor eên deel" van de kalk staat ooonstoteHjk rêBt, dat het van

oïgEni schê oorsprong 1d, 1roor h6t aírdêxe d.eel le dit ntet bel<enè.

lel houdeu Bollnige auteurs het noor na&rEchlJnliJk, itat êen rekËr
deel ls ontetaen tengevolge van biocheuÍsch€ processen.

Langs ale Gronin€px kust ontbreekt kalk ninuer in het settÍnÊnt,
f,et gehatte variëert genoonllJk tueeen I en Zfi van het totaal
eEn dlog€ etof. orv'er het alg€neên luu d.e klêiriJkere s€AiueEteÊ
kalkriJkêr dan de kleiaroe. (zle fie.nt.1).
&onela bLJ het za.nd. zien rlj, dat tle grovêre beEtanililelen af-
zonderlljk vonlen verplae.tst, terrrljl lr€t fiJn€ nsterÍaaI Ííeer
wodlt aangetroffen in verenS.g:ing net anrdere fUn€ bestanddeLen

uít bet ged.iuent.

IIÀ4. 9g#Êi:Sl_Be!91!ggl .(uet rrltzonderins van de kelk van orga-
n1scne oorBprong].

Eet organlsohe nateriaeL lc uLsEchien wel het oeeot gÊrrerÍ-
eerd.e wat het karalEter betreft.
$sart uitèrst BoêilÍjk oploslare kLezelsuurgkelêtten vi-Írdên rÉJ
geua^kkelÍJk aa,ntaetbaar nstgdeaL ln de vora van €l,ritten 6rl

koolhJr<lraten. ook lvat de af,netlngen aa,ugÊat, rrinalen rij een grote
Íar18,tÍê.
Behalvê èe recten van nicroórganianeo troffen wtJ ook volletlíp
lalloorniaetnriken of aren en blailerert van het Ifuel.s B1lJkgfa6
e.an.

Een e,Dder belangrijk organisoh [steliaal 1s het e1ÍJn, ilat
door vele €n Eeêr v€rsch1Ilend.ê orgaÍlisn€n worrtt afgescheialetl en

ilat als bln,lqi d.del een ro1 van betekEnis vernrLt ln het eedinea-
tatLeprooeo .

Nog neerdere nal-en zal op d.it punt nêder worden teruggekomen.

Ook van het organísch roateriaal kan lreer worden gezegd, <Lat
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êe grovere beetêÍrdd.elen als aJzonderLJ.Jke eenhetlen worden ge-

transporteerd, terwiJl tte flJnere net ander naterLaaL tot grotere

eenbedên ziJn verenlgd..

Eet vóIenstaande Ls door nÍddel van een Echena (zie flg'nr.2)
nog e€nB verduldcllJkt.
Ovê! het algeneen kururen wiJ dus zeggen, d'at de glovere beetandde-

1en uJ.t het sedinent aIá afzondeïlijke eenheden door het rqater

word.en verplaatst, ter,nijl de fijnere met elkaar tot groepen of

courplexen ziJn verenigÍl.

De ggrote noeitijklreld iEr dat hier geen acherpe €3ens Ís aan tê

goven tuseen gtof en fiJn.
DeeltJês ter grootte van 50 taicron word.€n nog regplmetig Ltr coq-

plexen aangetroffen maar nen Yindt tleze evena.ls nog aanzienllJk

kleinere (20 ntoron) ook geregeld alo s.ftondeï1ljke e enheilen ge-

transporàeeril. Seneden 20 mlcron zien wiJ echter verhoutlingsgenii Ê

welnJ.g afaonderllJk getransporteerdê aloeltjes neer "

Eoe doze v&riatie ontstsát wordt n.1. vóIkonen Au1deltikr wa,nneer

uen nagaat op telke wiJze de slibvLok&en ontstaan en de grote va-

riatie die hierbij valt op te mer]€n.

In IIC2 en ïIC! Ee1 hiêf,op naalêr l?oraen lngegaan.

fn d.e voorgaand€ alLnèa ls het woord tllbvfok ter eprake ge-

koneu en Eprekenal6 of EchrLjvende over êe landaanffinningl is het

woorcl sI1b biJna niet te onzeilên.

!e ooeilijkJreid is, dat dit woord in zo atark uiteenlopende bete-

kenlEóen r$rdt gebeztg{r dat llcht nisverBtendên ont8têan. ferrrU I
rle éérr onrler ellb het totaal aan nateriaal, dat tot bezlnking komtt

vereta.at, yerst€Án andêrên er de deeltJee {t6 nicron onderr diê

ne verrrlJttering vau ile CaCo5 en het oqrileerbara organl- Eche rnaterÍ-

aa1 overblijvêí en zo zljn er aeker êen vier of vijf,taL verschil-
lende betekenLsEen te vlnilen r d.l-e ean dit ene woord wotden toe8€-

hend.

Oo dus el eve ret anal te voorkouen volg:t hie! een onsohriJvlng van

hetgeen ln ilit verslag onêer sllb zal worden velstaan.

flft-!.e etaat u1,t tot sxoepen



zelfd.e of -vqg vergchillentl Egterlêal. iÍe1ke eaoopen aich b!L.ve!-

In het reeds neer genoeud.e schena (ftg.e) kont het materiaêI, weer-
g€geven ln de cirkel rechts onêer, overeen net hetgeen bier ond.€r
glib zal word.en verêtaan.
Op tnee dingen, dle Ín dit Êdhêna ni6t ziJn veergegeven, d.ient nog._

de aandacht te worden gevêEtÍgd en we1 op het dlÏ:wiJlo Eeer hoge

watereehaltg rra'n het gl1b en het felt rte,t dlt nateriaal onaler be-
pe"slde onstandigheden reer riJk i6 aan lêvend,e organifloên. Deze

bliJken ln ataat te zijn, on het e1Lb, wq.nnestr het Ls bezonken op-
nieuw a.sneen te kitten tot een aaneensLultentle 1êag.

Wat rle overl.p te g€brurikên ternen betreft, geloof Ík, dat cleze

geen nadere toelichting behoeven, met uitzonderin€i ÉlssohÍen vq.lr

het woórdje sl-ik.
Sfik kan hp_t_ begt worden ooec.hreven a1e cllbhogalend .l ong .e.n wa-ter-
rljk eedlurenS.

II3, De heJkongt van het ged.lnent,

De uiterst belangriJke vraag naar de herkoust van het eeall-
Eent is tot heden nog llechtE geateeltellJk beantnoord.
flat d.e voor de landaanwinning$rêrken J"n het Noorcten zo belàngriJks
klel.aj.nerelen betreft, kunnen n'iJ aI1een nog maar rermoedenr uit-
lpreken.

Dit wll niet leggen, dat er geen poglngen zlJn gedaan ou de

olllosllng naclerblJ te brengen, In de begC.nperlode ven ile nerkrap,n-
heAen is n,I. door de heren Dr R. D.CrounelLn en !r J.Ch.L,FaveJee
1n opdracht van de dienst der landaarrrrinninggwêrken eon onderzoek

uLtgevoerd. net het doel ile harkongt te bêps1€n van het nateria,al,
alêt laÍrgÊ de Gtoningor kugt tot afzettÍng kwan.

Sehalve het fêit, d.at Een ile bronnen, die het uaterle^al voor
ile landaanwlnningowerken leverd.ea, gaanre wilde kennen, ewnaLg ile

hoeveelheden, die nen hiervan pe! ttJdêêenhêld kon vernaohten,
heeft ook een verschll in opnatting over de rlJze, waarop de wer-
ken uitgevoerd. z oud.en moeten worden, gÊl€id tot dit ondersoek.



[et vergohil va,n inzichtr tuesen de toennelige Eoofilingenieur-

Direoteur van het lechnLsch Bureau der lonelnen Tr À. G.Verhoevea en

tle fioofdingenLeur-Directeur van tle Provincia,le Saterataet in Gró-

nin€Bn If J.Kooper kwam in hoofdaaak hierop neer, tlat de eerstge-

noende van uening Ííàs r dat de aB,n te Leggen bezinklrelden zioh aI-
lêen Langs de kust nochtan uitEtrekken en dat er over de wantiJen

g€en damnen aangelegd moegtêí worden naar de eilanden voor de kustt

oudat híerdoor een eventuele a1í.bEtroom afkoustig van de rlvieren
!)eno, Wezer en Elbe in I[êsteliike rlohting têgengpgaÁn tou lo]trnen

wortlen,

De baer Kooper weg echter van nentngr dat aulkg niet het geval wae

eR êtê1de ln zLJn plan <te aanleg van def,g€llike da,nneE vooÍ.

In het ond.êf,Êtaando laat J.k de vooi onà doel belên€rtjkstê

concLusleE van de eld.era gepublloeerd.e onderzoekingen ran h Cboune-

líD ên Dr FaveJee volgen,

Concluelo Dr CronneL ln.
Íat de vraag betreft van de herkotnÊt van het ÍatldenelLb net

korrelgrootte ) tO otcron noet ilus gpooncLudêerit wordênr clat dit
ln hoofdzaak uit narlen uateriaal bestaÊt. De uo€Blljkil€l-d ván eer

Aifeote aanyoer van elib uit A€ rivleren Eeu6 r ltrezer of l[-be op het

wait noet ontkend word.en; hoewel nlelohien een g€alê€Ite van h€t

r1lb, dat naar de Noordzee woedt afgevoerd r v€rnengd wotdt net !u1-

ver narLen neteriaal en aliiug iloor ile seegaten op de Wadden worilt

gebraclrt. Dê verdunnln€: 1a dan echter zo intenslefr tlat tlit nlnerê-

togisch niet tot uitlng kont "

-gglglu3iè Dr--F8Íg,l e ê '
Uit hêt neèhanisohe en nineralogi8ch (riintgÊnogEafisoh) onder'

zoek varr êen aántê], s]lb- en wêternon8tolg van de wailalén ên van

&ns, Ifezer en E'lbe 1s geblekeu, dat ef tuaEen de wailden- en cle

rtvleru, !te!E verBchillen bestaan, op SFond waaïvan aÍ:tettiJrg Yan

recent Femg-, Wezer- of E[be 8].1b oP dê Croningerwadden orlrÍaar-

ÈêhlJnf,iJk g'eacht q+et wordetr.
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Elènrlt buJkt BeLr dat èr 8êen direct trênêport van klet (elÍb)

êfkoËÊtlg van de bovengenoeude Dritge rivieren aaÊr de G?oninê€3

waitden plaat e vinèt.
Eet zanil sordt vemoeilellJk aangevoeral vênuit de lÍoordtee'

Tat nu dc klei betreft, hÍetover ke.n veatlêr veel wordên géfante-

reeril, naar Íets poaltiefs kan niet trorilep netleÊpdee1cl"

{tlJ no€Bn aaïuleiaen tlat de klel oorapeonkelljk door de rivle-
r€n naet lee i.e gevoerd en tlat nog As€€ltjks een dergelljk trana'

lort pls'êts vlndt.
Of ile kleldèeltieÉ' die thana langs d€ Gbonlage! kugt tot bezln-

king kouen, voor kort dê &ee hebben beleikt r of iiat het uaterLaal

itr dat opnleun neril opgewoeld bltift eên oPen vrê48'

Ib.erschtrnlirk i8 ttêt lor dat Eowel vsrs aIË oud natêrIêal wor'ten

aên€pvoeral .

8leohtÉ op één punt, n.1. het ssnalêêlr ilat de ooàtêltJke waitden

Eelf }êver€flr zou lk letr nader Ln rt11en gaan. Dlt aandeel acht

ik echter u.j.tergt gering en we1 op grond van de vol,genêe felten:

t9. De wadtoden bertaat in het 8êbiêd vÀn dè grotê gpulên tot e€n

aan lenfiJke dlepte uit klelaru santl. Door geulverlegg*ng

{ordt w€l uateriasL opgewoelil, otlá! earrneer uen de kleigebal-

teg van tle a"an8gtaste en ile opnÍ'euw oPg€bouwd'é oev€rg v6rt€-

lljkt, dan bliJkt ' dat Tat eneraiJils ln circuLatie koet t a'lr-

ileraiJde rÍê€r flordt efgezet.

2o. 3ij de lsleineÍs 8eu1én tien nlJ ale volgende vereohLJnlelen'

OntvsÉgt een dergeltJke geul lIJn tatêt ult een gebLed vaa'n

ile nog aader te bespreken lrare allbproppen rorêeu eeprodu-

oeertl, tlan vinaten Ír'U dst êr klelrlJk nateriaal langc de oe-

vora trorilt afgezet en dêt er uoer klel wordt vaetgelegdt ilan

er door aantastlng van ale oevet! verthljnt.
Koo€n lu het etroon€pbied van een llergeliJke geul geen grote

hcerreelheilen oLJ,bvangenèe organLenen voot en nortlen kl,eLruke

.eyerË êêtrgptaêt, ds'n zieÀ rU bet te8:engeeteldg verschiinBel

oPtreêen.

.to. !e atLvêrse kanalen voeren SPen hoeveelheden klei ven betskenlt

af naal h€t waddeng€bleil, zo'd.a't ook dez6 8€en bron vs'n enl'ge
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betekenis voor dê afgesette hoeveelheden slib l ïmen vonnen.

40. De k'nelderafslag is g€duÍênde rle laatste jaren eterk gered.u-

ceerd ên levert dus ook roaar weinig klei neer op voo! ale op-

bouw van d.ê J onge sêdiuentlagpn,

Op €rond van rleze felten konen wij tot de oonclusLe r tlat tle

langa de Gloning:er lmst afgezette klei van el-ders ÍoÍdt aenSB-

voêrfl.
Het ig bekenri, dat door ile zeegaten gereg€Id tIlb (k1et)

ns.aÍ binÍ!ên komt en dLt le, soals ondet ïIC le1 bl-ijken één van

de wegen waarla,ngs het slib naar tlê Oostelijke waàden wordt Sevoerd

en er gedeêIte).iJk ook achterbliJft.
&n anrlere we8: kout 1n hoofdstuk ÍI8 nad.er àer oprake r n'I' de

qanvoer over èe waotiJen gedurend.e d.e perioder van ïuyí weer. Sr

dlt zijn, coal ni.et ile kleibronnen t <lan tooh d.e wegen waarlêngo

rle k1el naar het wad wordt gebraoht.

IIC. &t !11b dat de zeEAEte

@.

ïICï . .0ard-vat-!113:1598911:,ee!efleei.
Verschillende keren ls d.oor onE getracht €ên beeld te lctJ-

gsn va,n de asrd van het slíb, dat d.e !èegaten binnenkont. Do da,ar

geilane waameniugên hêbben ons latên aien, dat het ilaar bij vloe tl

blnnenkonênde glLb voor 9qo bests.et ult kleinê noeilljk b6zlnkeí-
d.c vlotdren. Dêse vlokJêa hebben over het algeneen €€tr Eèê! ohl'rê-

g€ldÊttgÊ vorn ên nêken echt rte indruk vs,n vloklren. !e geringg

afuetlngÊn ên dê onre g€ Imat igê voro doen vstmoetlenr d.at êe roor-
waarilen tot vo::rolng van grotere vloklcen in lee nlet erg grutstlg

flJn, ook Ía het van de boclen opgeponpte water vindt oen nainig
grover naterieal.

lloch durf ik tuit de cloor ons verlamelde g€gevens nlet te
conolud.eren, al,s,t aan- of afvoer van grof nateriasl nlet voorkout,
itaar u:ij nlet ln staat zijn gerveeat tiJileno sto:m !Íeernenin€Bn 1n

ile leegaten te verrichten.
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Ín cle €êrste plaat E ls er geen aohipper &ie hier tijdens ruw Ïteê:c

ligp1a.etg durft te kiezen, naar bovendien is het tiidena tiergellJ-

kê TÊersordBtandigheden niet uogeiiJk !4€t eeÏI uicrogcoop dir6cte

ráá,meningÊn te tloen, hetg€en blJ êen onderzoek naar 
'lE 

a'fEeti!€Ëa

van alibproppen ln hun milieu onnÍddelliik na het nenen van bet

faterdÓnst€!moetgeochÍ.eden.Ishetteonderaoekenldateriaa.lêe}1.
naal bezonkea, d.an HJ8:b roen het tlool heropwoeling nlet mêê! ilt

ile ooropronkelíjke tcestend teru8.

Waar nu uJ.t d,e metingen op de uêetsteig€rs lE geblêkent Èêt dB

gptiJat€n Eêt hsrde rinil of, stotn èe elibhtrlElroutling Eêer st€rk

beÍavloeden en wlJ voor de zeegaten niet bescbildcea ove! ge8€veaa t

rrêl,zaueld geilur'ende derepl"iJke getiJilenl kan dus n1€t sord€n g€-

sêgdr ilêt het door de zeegaten blnnenkomende slib ten alIen tude

bè6t6et ult f,lJn ilateria'ÉI .

Geiturende 8ff van de gËtiiilen verkesrt echter hêt blnnen-

koEênAo [at€riaalr dêt oet het water ues kont in eên fun vêr-

ileeltle toeetanti. Ds vlokken ËÍJo Eoa1s reeds eeriler werd' oede6e-

èee}doverhetalgeneenzeerontegelnatlgvanvorrnenuen:rl.rrdtQl
r"Egol$Á,ttg or8Ênisch naterieal, afkoBêtig von bodeoorgpniElren'

EenêeetYan.tltgllblsgeetwaargebiJnliJkdurreedaeerdlerust
rle bocleo ln aanraking: geweeet, gerien de €x o'a' dtkf,tJ1l Ln ean'

nezlge pantserà valr op de boilen lewnd.e dlatooeeën '
CeEien d€ nu Seriltg€ bezlnksnelheid van hêt materiaal' dat

blnnertkont, ls de kans klelE dat tlit ergena op het !Íèd lel !ree!-

alaan, d.a.ar lret rater bi jna altiJtt tn be Íe€ging ie' Eoe bet tooh

lengÉ iie GroningEe en FrleÉe kust nog tot afzetting van a'sr!l'eo-

l1JbàhoevêelhedeneLibkont,noetvooreênasnzi€nlljkil€€l!íol-
Aên toegpBcbreven aan cie dierliJke olganieuen r d'le het fÍJne na"

terlaa,l ganenballen tot grotere, d.ichterè en daar<loor sneller be-

zínkende eenhêdêh en de planteardig€ organiEEen r il1€ neêhelpên

on h€t oaterÍaal in een bezinkbare toestand te bouilen"

Dat sounlge van tle op het wact levende orga.nÍ.snen 1n etaat zlJn

eên grote lnvloed uit te oefenen op de Ellbhul6houdingt koht t ondat

zlJ in zulke enorme hoeveeLheden voorkomen '
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IIC2, Invloeil van ile uoegelen ên snalere weekdleren

VEn d.e illêrl1jke orgaÍIlsoen zlJn het voornanelljk enigÊ la-
nelllbranchlaten, die een grote invloetl op <te slibhluishoudSng uit-
oefenen.

Voo! hu.n ademloling zlJn deze d.S.eren rrltgenrst E€t kieuwen. !P-ze

d.ieneu €chter nlêt uitslultencl voor ad'enhalln8lgdoeLe inalen r Eaer

teven! voor het verzauelen van voeclgelr dat zíj met behulSl van

dezo organen uÍt het ÍÍater zeven' Behalne voedeel blijven echter

ook zanil en gl,ibbeetandalelen 
' alie overigens voor hêt d1êr geen

vaarde bezittenr op tle kieuwen achter.
Door Elddel van trLlhaarbeweglngen voralt het uítgezeefde nêterl-
aal via dê hieurvÍentl naan cI€ Dondlappen gevoerd, waarbiJ dê aleel-

tJeÈ rgealË doof 6IlJn zÍJn oEgeren. 0! desê nontllappen wordeu Èe

gesorteeail in fljn en SFof materiaal. Eet laatst€pnoeade wordt

vÍa A€ nantêlrand ên tegen de staoou in door de instroonopenlng

Íeer naar buiten generkt (peeuilo faecea). (zie foto 1) '

- --- "

I'oto 1.
l{o6ÊE1schêlBen in een kuil g€legen.
Ronàon tle scheLpen ís het fa.€oesuate"laal in de vorn van
propJeo duldel1Jk llohtbsar.
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Eet flJne uateriaal, o.a. het slíb, gaat echter via de nondopenlng

Ln het da$nkanaal '
Daor ile kleldêeltJes onverteerbaat ziJnr rÍorêen doze net d'e andere

reeten van de sp!.Jevertering na verloop van tlJd weer verwiJclerd

Ln de voro van een Etevig s&Eengekitte uaeEa (eohte faeoes) "

De vorta va de f,aecêsprop is atik{tijla leêr karaktêTletiek en ln

vele gevallen ls het uogelíjk on aan iI€ vorll na te gaan Í€Lk6 
'liea-

6oort hêt EÉterieal verwerkte.

De belan€rtjkstê êlgenschappên ziJdr datt

10, De bezinksnelhe l-d' in eterkg uate lÊ toegenonen'

?o. Dat ile ileeltjee oriderling: sterk zlJn gebonden en dit ook Spflu-

Íendê langEre tiJil bliJven.

sierdoor ka.n het Eaterlaal over grote afstanden voÍlilen gptrèngllor-

têerd, tot het op een ruetlg gelegen plaata hetzÍJ voorlopl8t hêt-

ziJ defioítÍef tot bealnking kont.

BelangrtJk id gerder, dat one iloor ana\rce s varr vêrscb'l}Lend'e @on-

sters fêece3naterlaal afkoastlg va.Ír koklrêls en nosgel'e b1eêkt dat

de tusÈ€n ale verechlllende fractieE ( 2 ,ul"to", ( I tioto" 
"tt

( 16 nfcron geen verschll in verhouÀlng; tussen ile versch'iIleniIe

slLbfraoties afkoltstlg tan faecegnaterlseL en van slib uLt tte be-

zinkvelden kon word.en geconst6,teeÍ'ti.

TotdltaelfdereEu].têatkoot!nFavêJee'dlebeha].veileuechaÍrÍ.
schë ss,n€nstêIl1ng ook de ulueralogÈgche on<lerzocht Yan eniS€ mon-

gterg zuLver f,aecesmateriasl r afkoDsttg va/r no6gelen'

?lJn oonclueie laat ik lrler volgent
ifiat ile neoha.Írlsche ea.oenetelllng: betreft, bevatten àeze nonstera

nin v€f€Blfiklnei loet het wacldenslÍb welnig materiaal ) 20 nicron

selfê nog Eínt1êï dan het zeêxaterElib '
oDè verhoudingi tusgen dê ho€voelhed€n il€r fractles ( eO *i""on
IrslJn geujk a,an iIJ.e 1 w€lk€ biJ zeewatel en satltlensL{b g€lrontlèn

rr!1Jn '
rDe v6rschl1len voor de f,raotleg ) eO tfeton woldên dua nlet ver-
noorzaakt, d,oorda.t het grovere Eáterlaal bíj de aplJsverteriagl
rrfUner rordt genaakt, doch doordat allt in rnlnd.ere nate iloor d€

ruogÊelen wordt oPgenooen.
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rrDe olnelelogische samenstellíng van de fijne frs.ctie8 is volko-

nen in overeenstemmln8 net de nechanische (zoals reeds lqerd uit-
ItêengEzet, bestaat er biJ het aeewater- en het waddens]ib verband

Ittu.Bsen d.e nechanlsche en d.e nineralogische samenBtelling) en on-

{iierscheidt zlch in geen enkel opzicht van het zeewater- en het
ttraddenellb.
tíElerul,t kan geconcludeerd, worden, dat van êên eni.gszing belàng-
rrrljke vêlantlêling Ín de necha.ni sche of nlnerelogieche samenstel-

Itling van het slib tijdens de Ëpi.jsvertering der nosselen geen

rrsprake lg ' rl

De diereoorten, dle op de Groninger en Friese wad"den op dit
punt een tol van betekenis vervr.rlLen zlJn tle noeeel

lle L. ) . tle kotr&el Gardigg-edu].Ê-LrJ en Èj;lglggpgg @e--are-,

DiJ ae beÍde laatstgenoemile eoorten kourt het geprocluceerde fa,eces-

ua,terLaal onniddelllik wee! in cLrculatie r tenriil de rnosssl een

ite€I blervan vastle€:t. Deze dierBoort leeft n.1. in tegenstelllng

tot de belde and.erê niet in, naar op de bodem.

0n een beeld te kriig€n van de hoeveelheden meterieal en d'e &an-

ta]len dieren rrÍaaron het hier Saat r leat 1k hier een aanteL €pgp-

vens volgen ult de literatuuÍ en eníge uitkoasten diê rrij itoor

eigen onderzoek vêlkregên.

ne Belgische auteur DanaE verneldt; dat iedere volwasgen

Cardiun per uur {20 f,aeceeproppen van 0.1 ranJ inhoutl produceert.

BiJ een bevoLkingÉdichtheid van 1OOO indlviduën per n2 zou dit
per jaar neerkouen op een producil-e van 0.45 u1 gl-ik.

De &gelse êuÈeux mlite deelt over fioóselên meder dat op een

eÍinalbank aen <le Eng:elsê kust aloor Eosselên in een tud vên I
Jaa,! een Êliklaag van ongevêer l voet dlkte werd.g€vored.r waarna

deze ba.nk door gtornen werd weggeolage ên h€t preoces opnieulÍ

begon.

lchter de feotpolder op d.e êronlnger sadden wertlen door ons

ploeven €enomen net ba,KjeB waarln noÊgel-en.

Deze bakjee (ziê fotots 2 en l) waten voorzien va.n gaten, waar-
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Foto 2.
Moeoelpmefba.kJe EBt 8eê!, waarop de uoegelen r$Ëten
tle openlngea íl reqd eÉ boaleÈ.

tr'oto l.
36tt€ru van uosselenbakJeq ot8eltetd. op het naè.
Dén bakJe Iedlg, éCn bakJe gevuLd ret Bchelle! volgego-
ten oet cenent (80 rtuka) en h€t (t€rd,€ takJé uet B0 Ie-
vende noacelen.
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door h€t water genakkelijk kon toetreèen en werden gebrrríkt in
batteriJen van ] etuke, n.L rién zonder inhoud, één met nossê}-

schelpen getrrld met cement en êén mêt levende nooEseLen.

Eet aa^ntel levende mogselen bêdroeg 80 per bekJe en zij zeefden

enome hoeveelhedan nateriaal uLt het water. Eieryen A€eft de

gr&flek (zie fig.nr.]) een duideLijk bee1d.

Eet felt, dat in 14 d.ageu 80 noaselen in staat bleken {.2 kg
al}oog 61ík te verzameLen, geeft ong een beeld vên wat er door d.e-

Ee dLeren kan worden gepreeteerd..

Elerblj díent te worden opgemerkt det deze hoeveêlheid. werd vaat-

6elegd in êen óragevÍng waar het water ergveel zwevend materiaal
b€vétt€ en d.at het hiêr rel een toppreatatle betreft.

Ilanneet wiJ nu \rerdêr bed€nken in relke hoeveelheden deze

dieren op het vad voorkonen lcunnen wij onntddelLljk begffipen
hoe zij een belangriJke faotor kunnen rijn Ín het landaanwinninge-

prooe6. 31J oudere moÉgeLbanken, ili€ dikwltls neelderê ha groot

ziJn, varÍëert het aÊ.rrtel" lndlvlduën va.n 20OC - )200 per n2.

3lj jonge exenplaren werden tot 75OO ótuks pex m2 aangetroffen.
Eet grootste aantal levende Cardiuo beairoeg 96? pef, xnz"

Een normael" getal lo voor ÍCartllunbankêntÍ in het NoordellJk deel
van d.e wÊ,ddentêe 400 stuks pet tr2, terrrijl Cardiur in het veelal
slibrlJkere Zuldelljk deel veel- nind.er voorkont en blJ eenzelfde
IeefttJd aanzienlijk kLelner i6.
0p iiê C3oningêr sadden blijven deze dleren trouwens toch al- ver
bêneden de afnetingen van d{e lrelhe ln d.e ï[estelijke wêddenzee

J.even. Eheaplar€n > 2 cm kooen betrekkeS.lJk weinig voor-
Xet moellijkste punt ig om een beeld. te }rÍjgen van het aa,ntal

Êtrandgap€rE.

Deze àieren leven in gTote groelen !ênen, maar hoe groot dê totelê
oppervlakte ig van de terreinen, die slJ bevolken, is bijne nlet
nê te gêanr. De dleren leven op een te groàe diepte onr gexoakkeLtJk

hun aantellen vast tè etellen.
Eoeveelhedên van 100 tot 250 stuke p€r n2 zijn zeer nolrna&I.

Ilachten RIJ nu de hoeveelheid allb te benad.eren, d.ie door de

ulosselen op de Gboninge" rÍadalên word.t sà,neo€€beltl, d.an komen ÍiJ



14 -

bij een voorzichtige berekening tot een hoeveêlheid vàn 1112500 ton

aan materiaal (afslibbaar ( t6 nicron).
De gegevens voor tleze berekening zlJn aI! vó1€t3

aantal ha 1O0.

aantal noseelen per hê 10OOO x 2500 otukE.

aantal- gêtiJden dat d.e <Iieren geven )O0 per Jaar.
a.arot&l uren per gotij J,
aanteL llters per uur per !.ndLvldu 2.
gentcitleld gehalte aan afElibbare ilelen < 16 utcron 25 nS.

ïbnneer dug dit nateriaal net een boeveolheial ván 20 kg pêr EZ per

Jaar in de bezlnkrrElden zou nsetsla.an, het6een rceer ig dan ln de

werkeS.ljkheid plaato vlndt, d.an r oud.en 65625008 n2 hiernee voorzieo

kr:nne4 worden of 6162,5 ha. In bed.rÍJf zlJn t l0OO ha, zodat dus op

deze voorsiohtlge w"lJze bereksnd de atoaselen alleen rsêd.E neer slib
bezl,nkbaar oaken dan per jaàt op de bezÍnkvelden tot afzettlng kont.

0iJdenÊ de laatete opn€ïne van het roog eelenbestand. i6 echter
geblèken, iiat het aantal hats net 10O veê1 t€ loag la getaxeeril.

VertroedelÍJk bedraagt het totèa.L bestand aan noseelea (volkonea

nqvr{{ngsg16trgn) É 1?00 ha, zodat dug door de mogEeLen nrLro vLer

keer zoveel sll,b zou worden Éauen€aba1d 416 êr op d.ê bezinkqelden

word^t afgezet, De produotie vên ile kokkelc en de etrandga.pers

b1íJft dan nog buiten beschouwing.

Hei 1r ntJ helaas niet nogeliJk on ove! Aê hoeveelhêden nateriaal
wêlke aloo! deae dleron worden verrerkt olJfers te g€ven, daar h€t

on! nlet ls gelukt oo het d.oor hen geproiluceercle materiaal, op be-

trouwbare wiJze op te Yêngen.

lat de totale produotj.e van mo!8elen, kokkel E en etranilgaperF &ên-

zienllJk hoger uoet liggen, den ile hoeve€Iheid die deflnl,tlef wordt

vaetgel"egil, 119È voor tle hand, daar het uateriaal no€i over lang€

afstanden gptra.nEporteerd. moet Ford€n en bovendlen diklrlJ ls lang

onderrreg 1E. VertoedeLijk vord.wlJnt een d.eeI ven dit uateriaal, ooh

naar zêe r waerop nog nader vordt terr6lgekomen.

3iJ de Eorsêlen korat het saoengêbalde allb slechts gedeeltellJk
weer Ín ciroulatie, daar d.eze op de wadb oden leven, va.a,rdool êên

tleel van het alib direct tuseen de dieren tot bezirÈing kont. (lÍe
foto nr.4).
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Foto 4.
fussen de oosselen valt voortdurentl fgeeeluoterLoal neer'
Dit noodzaakt ile dleren on sich hlerbovert u:lt te werken 

'
waardoor ktrllên oatstaan, dle of Eet fa€oo8liateriaal of
tiJd€ns storn net zantl 8ermld rqorden.
wfi bijsen dus een zeer nerkwaardiS€ 6f!êttÍng' tlle biJ
de-attráak genakkellJk taÁerkennea ls ale afkonrtig van
uoEgelen.
De zandige gedeelten worilen uitgeprePoleerd ea ds kl'êl-
houdenile vornen ribbela, was,rdoof hEt tyTltche beeld ven
tleze foto oÍltFtaêt '

Dlt geef,t aènleiding tot het ontstêên van klel'cfzettingen u3'<liien

o! het nêèr leaa,rop nog nêder wordt lngegaan ln hoofdetuk IIIE' (Ár-

rlere nogelllkhêden ven J.anilaa.nrinning) . let tranaport van hêt sa-

nen6ebalde ellb wordt behenilelè onrler IID'

rxcr. IE:Ie9q-rse--d9-1eff:9-llss!93'
lehalve de bovên onechreven dierl,i.Jke brganlanen t die het

allb als fiJne vlokkên aan h€t tèter ontttolden; ou het dêarT ra als

sneller bezl.nkend naterLaal wêêr Ln oirculatle te brengenr kenaen

wl,J nog een tweeèe groep van Levende wezêng r tlle wel io waar geen

f,lJn zwevend lr&tcriaal beainkbaar naken, na'ar tliê toch ln hoBB na-
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te ne€wc:ken om dit e€ns sarosngebal de rll:tb in bezlnkbare toestênd

te houden "

De belangriik,ste ziin de ln grote hoeveelhedên voorkcnende

d"iatomee6r:, die soms de wadoppervlakhe over grote r:-i';ges trekthetlen

bruin kleuren.

Dêze pl-ánt jes hébben voor hun voedselvoorz iening licht nodig ên

zlJ zouden op hei; wad door hoi g€regeld zídn afzettenda olib epoe-

dig tot afsten'en gedoend ziin' warê het niêtr dat ze hieraan ont'

enapten door steeds naar boven te komen, Tanneer zij door een an-

dêr lichaên worden bedekt' De dj.atomeeën leven n'l' in een sl-iJm-

onhulling, díe ook de grote gladheid verocrza&ktt 'íelke dezê dle-

toneeënlagen kennerkt en zIi zíJn door afEcheiding v8'n nieuwe hoe'

vee]-hêdênslijnenxnisschientende}€ookdoordathetneerg€61a8en
óateriaat}rierlangzaanrdoorheenzaktinBtaatomboventablijvên
of zich naar boven te begËven. Dit brengt vooa de bezonken dael-

tjee ectrter rnede, dat zij net hun lotgenoten worden Íngeliifd en

ro ontÊtaan slibafzê ttingen, die bii nrstig weer nlet door het wa-

ter rorden aengetaÊt. Tegen fel bewegend rvêter ziJn de zo gevorn-

de laag'jes echtêr niet bestand errlranneer dj't optreedtt worden cle

vliezen gehee l- of ged.eel"telijk opgeruind" -:re ontwrl&e1ing van êe

cliatomeeënlaagJ e s ls dus Ín hoge roate afhankeLlik van de rugt in

het water. De rustigste gedeeLten van hel wad' treft ruen neestal

fangs de randen en vooral langs die, raar de wind hocfdzakeliJk

afl.andig 1s.

E6t triddengedeeltê van het Íad is het onrustigst en hi€r komt de

dlatoneeën ffora ook het rninst tot ontwikkeling'

Voor de Groninger wadden líggen de gunstígste plaateen lango de

Noor<lkuet van d"eze Provincle '

De kustged.eelten langs de eilanden daarentegen gêv6n een geringele

ontwiklrelÍng tê zlen'
Sanneer wÍj verder bedonken, dat ook de be zinldngsvooruaêr'lên

voor het slib langs de Noordlmet van eroningen -- ook al nede door

de grotere xust in het vrat€rr -- gunstlger ziin dan midden op het

wad of langs de Zr.ridkusten van de ellanden, dan I'ig:t het dus voor

de hand, dat wij op de êerstgenoeudê plaa,tssn dê sterkste ontrÍk-
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nr.5) .

- rl _

dlatoneeën sLibla€€n te zien kriJg€n (zie foto

Foto 5.
Op deze foto 1r alutdelljk te zien hoe 1n oen lsoaaelapoor
de cllatomeeënlaa,g 1s becchadlgd ên hoe het hele vllea la
opgelold en aêEenge troklcên.
Deze foto reltl genooon bp eên pla,ats waer ook yeeL
stranègatr}erê vooÍk!Ía,nen. De openingenr waard.oor zij bet
water aanauigen, 6ljn dtrtilell.Jk Ías"naeonbeer.

Gedrrrende het taê! 1941 ís op 15 veÍlchlllende punten acbter de

IFstpolder tu€egaan hoê al€ slibafzettlng verloopt in ale boY€Estê

helve cêntíueter van d.e vadbodero. Daêlblj le ons 6ebleken, dat

níet al}ê lunten zicb geliJk geilsoeg€nr EErêr ctat pltjkttJdtg op

één punt veïlies en op een ander ilaarentegen w:inet kon optÍeèent

zoalr ook utt fig,{ vê1t af te leldên.
De hler beiioelde scbomêlLngen in het Ellbgehalte frerden g€oon-

atêteerd door <le bepaling van het gehalte aan afslÍbbare aefen {
16 oloron.
Ovor de gehele benonotelingsperiode beÊchouwil, zlen riJ vaasf hêt
voorJ aar tot de herfet een stiJging optreilen.

Ook het genLilde lde va^n de 1l punten geeft tllt beelil.

In de borfËt- en wintêrEê€.nden bllJkt dan êe hoeveeLheid sllb snel

)r
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to alelen.

Dat r"1l- alus zeggen, dat geilurende de voorjaêrs- en z ooemaavrd.en

Iengs ale kuot grote hoeveellrerlen èIib fiorden vartg€lêgd on ttJ-
dens de herfst- en wÍnteralaanden rveer te vêxdwLJnen,

Eet lg tlen ook índerdaad Juiat, dat d.e ?!oege!e oeverêig€naren

de herfstea&nden aa,nduidden met de naê![ sluiroeaÍldên.
IÍanneet wiJ nu dlt herfstelib beschouwen, atan bliJkt, det

het s,nd€ra van uiterlijk ís dan de faecesproppen. De vorm is aên-

zienliJk onregelnatlger. Eet bevat nêaEt v6el fiJn ook veel snel
bezinkbaÈr materiaaL hetgêen ong d.oor talloae Eêtingen ia geble-

ken. Zoals !Í'iJ bU do moseelen hebben gezien, wordt in het faBoes-

uEterlàêl van rleze dieren weJ.nig naterlaal ) ZO rloron aÁrreptrof.
fen. In het opgewoelde slib uit cle bovenoagchleven lagen vlnden

wLj echter wel zarrilkorrele van !0 dlcron ên d.ê wiJze waarop dlt
za,nd ale het ware tot het sl"ib ís gaa,! bêhoren 16 nu wèI duldê-

liJk, daar de diatoroeeën dit mateliaal even goed. met sllJn oubul-
len aLa d.e faocesproppen.

De kwestle raaron dan ook grotere têndkorÍ€IË, dLe eveneeu.a \íor-
dên lngeeloten, sLêchts zelden sord.en oangetroffen Ln conbinetis
oet ËIlbvlokken kan 1k niêt vërklaren, maar het felt 1s btJ ní-
croskopfuohe rÍa"amemingon g€naLkollJk vaat tê Ete1l,en. MiEsohlen

Ís rle binding tuasen deae korrels en het gllb onvoldoende of gak-

ken zlJ iloor de óLljmlaag naer boaeilen.

fiJ hebbên hie:rmetle de belangtiJkote ?1anta^ardigB- en aËerltrke
organlooen beeproken, diê êe lnvloed van betekenÍs ultoefen€n op

de sllbhulohourling in het waddengebleil.

nÊgt nog: €en k1eÍne en betrekkelirk v8n tr€inlg betekenlo qundê

groe1l r n.I. die van de org:anÍ. enen, díe het reedg neergeÊ1a6en ua-
tarÍaal nognaaLa verereÍkên,

rrc4. 9:Ë9*!ss93r-919-::9q9-*9:s931sE'93-es!9:issl-ressSelr-ysr:
19r533:

Eot kont mêerdere keÍên voo! dat bepaal,de oxganismen reeds

neergeolagen uater:iaaL nog eens verc€rken. Eicrtoe behoren o.&.
gonnige sLaftken, dle grazen op d.e diatoneeën- en nlerveld,JeÉ,
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ra€,Í belandriJk voor Èe sedloentetlê 1à hïln aotlTltêlt niet' Boven-

rllen vertoont het fêe c€ 6nête riaêl valr èege dieren vsalaL dezelftle

ei,genacbappen ale dá't van êe eerêet genoetutle tro€ËeIen en koklrela '
Belan*rlJke hoeveelh€'len kulgrên alleen rorden verryetlct door dier-

Êooltenr dle I'n grote boenèelbedeÍr oPtreden ên d'êatblJ veel natert-

aal velrÍerken.

In dlt verbetÍI t1l lk Í6tg nailer lngaan op ite radrorn f,aêfiran ona

bekend 10, dat itezE onder belualilc orlrta'tt'll'gh6'tên ile aard van itc

boileq kan beÍnvf oeilen.

Eet neêêt 6pr€kêndê g'eval itat ong beksnd reril' le dÈt ÍaJl eelr ge-

nengÉe gopulatlê van sEilvortea eR ÊttanilgEperc ln éeÍl zêne geLegea

aoht€r iIê bêzÍnkvêldêa ten !ÍeÉton van de uitra*€rln8ë€pul' van dê

Noordpolder.

De wadnonnen verss^dêl'en hun vo€dge1 lE treobtèra ' 
raarln ilÍt ult

hêt ovêrtrêkkeltle rater bezlnkt '
Eot dler Ye!!íê!kt Ber gettJ treertlor€ ob' hi€nltaÁ '
In ilÍ.t gerral' r waat veel EJrat É trBalt ile íormer toodr*a@n' vertanols

ileÍr alê eersten ellb ult het water en illt mterlael lffàD Íoot een

arnttenllJk clee} terecbt in de trqcbt€rs (6tê foto nr'6) vaa êe

lailwomea, ÍearÍ!8. dezg het r1og €€n! vêF êrkËeDi'-ls q

ïóiË, ià"r,rrt èe railronue"a [tlt vr'o.'.
iáoóo op""tiro5r{agna sm het einile rsn èe U-vol'ul.gê

6aagca mar"In è6 dl€r€n Iêvên.
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Da.êrdooï werd het doof de nyar E uitgBzeeÍatê en sa&€ngÊbeldo

sl.ib s,Ithênê tên dele ln de oaBlèatóIliJke oÊgÊving van ilêEe allèr6n

vaatgolegÈ, ternljl het aualêls Eeestal voor h6t gËootÊte gedeel'te

wordt afgevoerd naar elderg.

Qver het algensen Lg one nLet geblekenr dat ile notlworo eeo

Ínvloed van enige betekenia heeft op het g€haltê 4an afgllbbBrg

delen van de ongevin6: waar hlJ Toorkont,

In tegpnatelling tot ve€1 ander faecegoaterLael sl,aêt' dat van iie

wêilwor@en snel uÍt êIkêer en kont het erLn voorkonenile aLlb Ln een

flJn vercleelde en genakkellJ k uitrpoelbai!€ voro voor.

ÏTD. ,

lÍadat het elib door Aê larelllbleÍtchlaten 1s eamengebalal kont

bU dê cosselen een deel, bÍJ ile koklcelr en atleBd€iapers na€enoeg

alleÊ wear in clroulatle.
Ov€r h6t al.geneen !&1 het nateriaêI eerct in d€ ong€ving vêí èe

dl€!ên tot bezlnking kouen t althans wErur€è! de golftereglng nlet
te heftig 14.

ftlJ zlen het tlan btJ nrêtig veer opeengehoopt in tle dalen tuÉsen

de zantlrlbbele.
llegen de tiJdr ilat het rad droog valtr en ile golven op het raÀ-

opper:'lr1ak gáán lnwèrken kont bet g€voluile faecosnoterLaal, weer 1n

bereging en ÍiJ rlen het a18 bêt rlale têLkero even opaprÍngen en

rl6h verlLaáteen in de riohtlng van de sttooo. Dat wll alus eeg8ga '
dat het van ale platen re&r het ontEtonAr Íordt èfgpvoeril na8.r de

gFulen.

Va11en èe plateb d.Ioogr d.êÍt lÊ de alÍba'fvoer op de eoheÍtl1ng' l.anil -
rater illkwlJ 1s leèr fra^al raar te ne6elr. (t1ê f,oto nr.f).
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X'oto ?.
01, d€sê foto rraar de scheidingsliJn land-wat€r ong€veêr
dlaebnas,làgêlÈiJ ze overheen loopt, lien wlJ zeer iluLile-
ltjk d.e donkere naeraa van hêt afgêvoerdê sIlb afÊtêkên
tegen de ongev:ing. Línkg boven le het clrooggevallen
bodemgeelee!.te, Rechts oniler het nog net water bedekte
deel.

Deze afvoer van gllb zíen wiJ bÍJ alle pIêten d1ê op êen bê-
hoorllJkê afetsnd uit ale ku.6t zijn gêLeg€n en w&ar ilue regelua,tlg
vaterberegíngen In d.é vora lr&n golfeLag voorkonren.

In Èê geulen word.t tlJilenl eb op rleze rlJze eên hoeveelbBiil
r1j.b veËaeelal.

Zoal-r reed.g weril uedegedeeld, konêen ÍtJ bU onze Íêa!ne-
ml.ngên ln ile zeegaten echter niet aantonen, dêt dit naterlaal biJ
nratLg rÍêèr ín hoeve€lheilen van en5,ge betekenls naar bulten gaot.

llot nlJn Êp{t Eoet lk bekennen, dat rtJ ona g€en Julst beelrt heb-

ben krunen vo:men hoe het zich pr€cleÉ in de geulen €Balrêagt êrr of
het alaarin gemal<ke lij k cloor de stroom Íordt neegevoerd, of <lat

hier perioalêE van traneport Eet per{.odeg van ruat vorden afg€-
Írlasêld..

De hi€t:lr'oor veluê ld.e waênoêningen Ín tle zeegaten doen vernoed.en,
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dat dlt J.aÊ,tste gonoonliJk het gevê] ls, daar s,nderê veel meer

f,aecesmaterieal aangetroffen zou oorden 1n het water dat het wa4

verlaat .

Waruteer de vlood tenalotte goed doorkont zien wiJ dat door
de geulen aanzienlijke hoeveeLheden faêceEnaterÍaa1 terug g€voe"d
word.en en det êit orqieuv over de pleten wordt verspreLd.
Eet ie aluid.elijk, dat dit speLlêtje zich neerdere keren kan her,
ha!.en, voord.at het eanengebalde elib elndeltJk tot rus t kont.

Waar het hier een taaelíJk zachte Eubstantie betreft zaL er
ongetwiJfeld afname plaato vlnd.en van de propJea ên EaI eên aleel
vsn dF Êan€ngekoppelde delen weer Ln hun ooreprooketfik€ fljn
verd.eelile toestand tenrgkerén. Eet felt d.s,t er meer sU,b wordt
Bamengebalii da.n er ulteÍndeliJk tot bezlnklne kont 1e hieroee
volkonen in ovexeenBteruofuig.

Zoalg reeds eerder TÍerd oeilegedleeld., vlndt het slib op bepaaldo
gedeêlt€n van het wad zodanl.ge 6ítuatiês, d.at het tot bezlnH.ng
komt en èLtharr tijdefiJk blíJft 1Íegen
De a6nes waar dlt gernaklcellJk gebeurt ziJn gEk6nE€rkt door ge-
ringe tstrooÈrne thed.en en !Íeln1g' golfoleg. ïr de OosteliJke wattd,en-

zeê a1Jn het tle langa d.e Gronl.nger Noordlnrst gelegen z6nee dle 1n
illt opzicht het gunetiget IÍggen, tersriJL de situêtie ín de onge-
ving van de wartlJen, waar de ult bet Weoten en het Oosten komenele

stroningen elkaer ontmoeten, de situatie s'eer gu:rstig€r íF d.aÍ! in
de daartussea gplegpn rênes. Íengs rle kugten van de eilanèen ziJn
tie onstaÍlallghêden over het algeueen err€ nln gunatig, Ê1ó gevolg
van hun lÍggÍng t.o.v. de overl,eerse4de wÍtden.
fiJ hebben tevens gezien, dat de EllblsagJes die op iieze riJzê
ontótaar:., dikE:ijls vah tiJaloltJke eard zlJn. Bij lus ÍÍeer lrorden
tl.J voolal tiJdens de herfet oterk aangetast en beglnt de tweede
phooe 1n de onzwerving van het cllb.
0p deae }$restíe moeten wiJ iets nader in€:aa.n, ondat FÍJ daarbíJ
ook kenn{g roaken met verpLaatslng vên ile ene raddenkon nêêr ale

end.ero ,

fijdene rue wo€r rrind-en wlj, dat wanneer de wín<l raait uit do

richting€n ZÍ tot N een verhoogd.e wa,terstand ln het wad.dengebíed
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net een li;rêchtige golfontrÍ1ld<e1Lng. Waaian tlaarentegen d.e vinden
uít Opstèi.ijke richtingen, dan vind.en wiJ lage vraterstand.en en

bHJven de platen dikwijls droog. 3ij de eerstgenoende wr,nd.rich-

tÍngen kon verder worden geconstateerd., dat er €rote hoeveei.hetlen

water over de s.€i. wantiJen rerden vefplaatst.
triJ vinden dus biJ krachtlge wind.en ult WestellJke richting een

hoeÊ rpeteÍstanti net krachtlge golf,rerklng waárd.oor vêe1 Blib wo"dt
oppwoeld. en een verpla,a,teing van slib over de wantijen, Dat

houdt iius in verplaatelng vs,n sl-ib van Y{êst naar Oost tljdeno fuw

Í[ê€Í blj wlnden uit W. richtingen. Eetaelfde Eouden wij Eogên ver-
saehten biJ OostelíJke 'wj.nden, n€ler dan ziJn de Í?B,t erhoeve êlhed.ên

€prlng: en d.e waterverplaatsin€En dienovereenkonstig.,

Vaêt staet wel det het transport Í/O overheerat,
Esn aÍrdef punt dat hier van belang lc, maar wa&rovêr ïÍij €Êên gp-
gpvens hebben, le, dat tiJdêng rueÍ wêer Éet W. en NIIII. ríinden gro-
tere tratelho€veelheden worden aan- en a,fgevoerd. naar het wgd en

dat er dan dus zeer klachtigê Btroming€n zullen optreden ln de

leegaten en hêt LtjH ncÍj waarooh{nllJk, dat onder die omstan-

dlgheAon yríJ veel alib kan lrofden afgsvoerd náar dê Noordzee.

& zijn een tlt'rcttl feiten die Ln ileze lichting wlJzen en wel:
e. De produotLe van sanengêbalal nêteriaal ovêrtreft verre d.ie van

de langs de kust vaetgpLesdê hoeveel.hed.en. Eet ig vrel d.ul"de -
Iljk, d.et door transport een iieel van het faece smateria.g.l weer

ulteen vaLt, reêI Ík geloof níet itat dtt uet 80 á 9V" Uet ee-
va1 í9, IÍanneer rlJ n.1. tÍJdene rurí iíeor gaan met€n hoeveel

saê1 bezlnkbaar Bllb er in het water ta'êeft, dan blijlct dlt
tot 6fl. te zíJn van het totaal sllb dat 1n het water aanwealg

is. (beEinkt blnnen ! arinuten oyer een hoogte van J0 cno) , Daar

bet rater du6 in heftlge beweging le en de stronen krachtlg
tiJn, êoht ik het nlet uitgesloten, d.at Julet dan tijdena eb

aanzlenlljke hoeyeêIheden goedl bezinkbaar Èl-{b naar zee worrlen

éBYoérd.

b. À1È 1k door d.e viEsers gtoed ben lng€1icht tevind.t zioh ten
l.{oord.€n vên ons land ter diêpt6 raJr t 2O m een uitgebf,eide
Eltbbènk. De oodder is veek, hetgeen op eên recente afzetting
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nijBt, De kleur van ale grond ís zwa"t ên de reuk Íe ona.angenaan.
De v:is, d.ie or gevangen wordt, ziet er góed, u-it, Eaar ig slecht
van 6ma"ak. h moet dus vo1d.oênde voealsel voor d.eze dioren aeJrwe-
zíg zíin.
Grond.ên, €pvorod uit veel s1ib, z{n ko"t nê hun ontetaan over
het alpmeea voed.selrijk, wat we ook op het warl ,ien waar talLo_
ze organisraen zich in het gllb opbouden en er van leven,
Dit zou b"v. de gsed.e voedinggtoestand va.n de vis kunnen verkla-
ren, d.Le op ziJn beurt peêr leeft van ile ín het gl1b voorkonende
organignen 

"

Ik wil hiemee nl.et beweren, dat het bovengenoend.e slib afkonstí.g
1s van ile wad.d.en, maar ile aanwezigheld er van geeft te denkea en
vormt eieschLen een aanwijzing ln re lke rlohting wU het verdrlJ-
nen van êen deel van het sanengebalile ElLb rooeten zoeken. b is
v66r 19)9 een tlJd ê€weeot, dat er geen hoeveelheilen sllb van bete-
keniE werden rrastg€legd en èr Ls geen enkele reilen on êan te nensn,
dat ln díe Jaren een opeenhoping vàn s}lb op de platen en laago de
kuet ld ontgtaa,n.

Yoor 1915 ,ou &it Blib dus practiech iedere herfgt opgênr1nd. en van
het watl yêtrdÍonen noeten zlJn. De plaete waar het nsar toe kon iE
d.e lÍoordzee, waa" h€t dan nieiohlen gedeeltelijk tot :rrst koot ln
g€bied.en, waar d.e waterbeweging gering 16, dus plaatEen net vol-
doende dÍopte en geringe strooóstsrktên oyer d.e bod.ero.

Ik acht het nlet uitgesloten, drat het rustígê waddengelieil de
plaato iep woáï het meteriáa1 van de ood.derbankên buiten de eil,an-
den rordt voorbewerkt en in beainkbale toêstand wordt gebraoht,

Yêttên EIJ nu het voorafgaandê kort saoen, ilan kouen wi, tot bet
volgpndo beeld voor d.e ellbhui sbourting in de waddenzee.
'1 . Door ale zeêgaten koupn kl.eine moêilíJk bezinkend"e BLlbvloldcên

bLnnen.

2. Deze vl.oldcen word.en ten tlele orngezet Ín oauengebald gnel bezin-
kenil me,terlaal,

1, 8iJ dene pêríodes van r:!rgti€: weer b11Jft dit naterlaal op het wad.
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êchter en rÍordt alaer o.a. langs de ranrlen opgehoopt 1n de voru
van ellklaagjee.

BIJ ruw weer worilen d.eze laagJee door sterk beregend. water aán-
getast €n kont h€t oateriaal weer in berÍêgiÍlg.

ook daan"a bezlnkt het voor een aanzipnlijk rleel nog zeel ene1,

Met d1t nateriaal kan het volgend.e gebeulenr

ê. ten dele €pat het r:.aar de bêuinkveLd.en!

b. ten deIê ovêr tle trantiJ€n naêr eea naaetgelegen wad.denge-

bied. (ueestal Oostel-Íjk) 3

o. het íE niet onwaarschlJnliJk, dat het ten dele nordt afge -
voerd !u!ar de Noordzee;

A. ten dele aohterbltJft op het wad en d.aar neer tot bezlnking
komt;

e, t€n aleLê 1n fiJn verdeelde toegtand. geraakt,

uE.@'
lot duwer 1o nog weinlg g€sploken over de hoeveel.heden slib

Ín bet water, Wet is ult het voorafgaande reeds geblelcenr dat de-

a€ teer sterk uiteen kunnen 1open.

De belangrlJkste gegevene over de hoêv€eltled.ên cl"ib 1n het

later danken vij aan het onderzoek op de meetsteigersr dié op vor-
rahlllende 1runten 1n het waildengebied hebben geBtaa,n. Het waren

bokJer op een onalorstel van pa1en, rÍaa.r het ook tijdeno stom mo-

geliJk waa waarnemingen te verrichtenq o.&. ovê! het oJ.ibgehalte

van het water. Foto B geeft een beeld. van een dexgelljke steiger.

s

A
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Fóto 8. Meetateiger achter de Julianepoliler,
Buiten ziJn d.e flesBen opge8telat, eaa;in d.e 10 t. gro_
te satêrmougters ïÍerd.ên verzaneld.. Na Z x 24 uur wàrd.
het rcater afgêheve1d en het op d.e bodeu verzame kle ua_terlaal weld overgebracht ln Janpotten, welke voor na_
d"et onderzoek naar het laboratorirrn te Baflo werden. verzond.en.

Een bepallng van het in het nnonEter s,aÍrwezige natuurl$kê
61ib 16 practiech nlet uit te voeren en ilaerom werd. eeà and.ere weg
g€kouen, n.1. de bepaling van de hoeveelheÍd afslibbare delen
16 nicron, op de wijze a1s gebruikeliJk is btj bodeukwrdlg rerk,
terwiJl dlt tevens het voor de landaanwlnniÍg belengriJkBte deè1
van het natuurlijke s1lb onvat. Bovend,ien geeft dít gehalte tevene
êen indrul< van het gehalte aan natuurlÍJk slib van het rsater. d.at
geEiddeld ! 2VÁ }.f,ger lígt, .

Ioordat onder aLlerlei onstandighêalen werd. 6emeten, hebben
!ÍU thênê een behoorlljk inzicht Ín iiê factoren, die het slÍbgê-
halte varr het water beÍnvloeilen.
Álvoreng l:*ierop nader in te gaan, volgt hier eèlst eên kort over_
zicht van de puÍlt en waar d.e neetet€i€erg werd.en gebourd en de re-
d.onen waalon ztJ juist daar werden opgeÊteld.
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De eerste Etel.gers, die ln bedrijf eêrd6n gênomen, Íaren dle ach-

ter d.e WestpoLd.er en de Julianapold.er, De oorzár,k van hrrn bouw

nas gelegen in het grote verechll in aanslíbblng tuseen de be-

zlÍrhrelden gelegen achter dese poldere.

loor de steigere te plaateen en de uonetere te nenen op de

punten waar het water naar de v€liiên wordt aan- en afgevoeril
hoopten w'ij t€ kuÍulen vaststellen, rrat de oorgaken waren von êe

boven reedg genoende verschillen,
Íoen d.ege oetlngen waren beëlndLgil rerden er steigêrê gêbouwd óI)

de wantiJen naar Rottumeroog en SchiermonnLkoog: met het doel een

eventuele stroonovertlek over de wantijen te kunnen Faarnênên en

tevens om een indn:k te kriJgen van het eLlbgehalte van het vater
1n tle ougeving van èe ellanden.
0p flg.! ic de 1ígging van d.ê Êteig€rÈ aangeg€ven.

Bêpalên ÍlJ ong eerEt tot de beide eeratgenoeude oteígerr en

d.e dÊ.ar verleegen regul-taten.
Sezlen rlj het slibgehaltê v&n hêt water ged.urende één getlJ biJ
rÍelke de {eêreoust a$digheden zich níet wlJzlgen, dên blijlrt, dat

ln de per llter aanwezigê hooveelhêden elib aanzienlijke verechÍI-
Len voorkonen.
g,et e€rst korccnde water is over het algeneen het ÊlibriJkot, waar-

na het gehalte in het beg{n tameliJk cnel en lat€r la.ngzan€r a.f-

neent tot het monent van hoog wator. (zie ffg.6),
Later zien rriJ het elibgehalte woer toen€nên, eaêr het laatgt af-
Êtro4eÈdê {ateÍ is meegtal uinder sllbriJk dan het eeret opkouende.

Eet 1s veïaler bij dit ondsrzoek volkonen duLdèlijk gÉÍolden r

dat ile belangrijketê faotor, die het sllbgphalte belnvloetlt, de

wlnd. iE. 2o kan het door wíntlinvloeil gebeuren, dat het afgaande

water olibrljker is dên het opkouende. (rie fig.6),
Een aniler verochijnseJ., dat van beteksnis is, ls de plotoe-

Linge toename van het alibgêha1tè tiJalens buiên Eet veel wincl,

DLt alib kan ormogelÍJk ln zo korte tlJ<l worilen aanpvoerd. vanuj.t

zcÊ en aoet ln de onnlddeUijkê on€eving van d.e steigers ziJn op-
gewoel.d. Dl.t €Bschiedt door aantasting van dè reeda behand.elde di-
atonêêënlaagJêE.
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Ook hagelbuien, vallend. gêduÍende de period.e van opkomend. .tva-

ter, geyen steeds êen hoog slibgehalte aan het begin van het ge-
tij. De neervallendo stenen tasten het aliblaagje, afgedekt d.oor
dlatoneeën, h€vÍg O,an en bevord.eren op deze rijze, dB,t het materi-
aal. opníeuw in bevegi.ng kornt.

Dan is er tenÊlotte nog een feit, d.at hier niet onverneld
oag blijven, n,l. dat het voorkomt dat er weinig of geen verschil
ln slibgehelte bestaat tussen het water op de neêtsteigere en het
water in do zeegaten" Dit geoohiedt alLeên ín perlodee van zeer
rugtlg we€r 

"

IIit dit felt valt a"f te leÍden, dat de gtroon dus weinig ter zake
d.oet, voor Bover het het slibgehalte van het wstêr betïeft en aI-
leen van belaflg Ís voor het traneport van het uateri.ral. Eierop
noet een uitzond,ering worden gemaakt voor d.e groterê ên kleinere
geulen, vrant d.aarin nordt d.oor de er in optredend.e grote 6troom-
ane lhêd.en eteede nmteriaal opgewoeld en getransporteerai, naar dit
kourt blijkbaar buiton de geulen zeer gnel tot beztnking, raardoor
wiJ er blJ de op tarneliJk €?ote afstand van rle geulen geLeg€n
stoigers nog maar weinj-g van bespeuren.

Eet meeet duidelijk komt de windinvloed na:rr voren in de grafieken
van fig.J,
Eet betreft hler êên mcting over g4 ogéénvolgende getiJden, wear-
bij werden bepaaldr
4.. d.e wlndsnelheid, b, d.e windriohting, o. het gehal.te aan aÍsl.ib-
bare d.elen d 16 roioron van het oppervlaktelaagJe van het raÀ ter
dikte van f car en d, het gehalte aen afsll.bbare d.elen < 16 nlcron
vsn hst lrêter,
D:idelljk komt hler de overhcereende ínvl-oecl van de wind naar vo-
ren,

lbnsLotte geeft fig.B een overzicht vs,n de gehaltes aan s,f,_

rllbbafê <ielen { 16 utcron biJ verschillend.e windrichtingen waar_
genoDen op de steigerB echter de Weetpolder €n de Jullenapolder.
Daarui t kont nog eênË du.idelijk naaï voren hoe groot de invloed.
van d"e winden ult Vestelljke richtingen is cn hoe bettrekkelijh gê_

ring van ille, welke waaien uit Oo8tellJkè richting.
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Verdor aien rn'ij hoe tiJdens een betrekkelijk gering aantal getlJ_
den grotê hoeveêlheden nate"i.eêI nrord.en aangevoerd en hoe cleze

dêêrdoo3 eên overheersênde invLoêti uitoefenen, Al de getijd.en met
gïOt€ a"anvo€r gaan gepaard. met lrachtlg€ wlnden ult treÊtê]1jkê
richtlng,
Itit deze grafleken blijkt tevens d.at het gêhalte aan êfslibbarê
tlelen {16 nicron zeer sterk verlëert en schonraelt tr.ssén A5 og.

"n 669;!0O ng, per liter, waaebíj aieze cirfers zijn berekend alo
geniild.elrle over hêt gehele getij.
3ij het beg:in van een getiJ en teg€n het elnd rvorden hoerreêlhealen
aèngptroffen die {. tot ! uaal. hoger kunnen zÍJn,
0p deze beide otelgers kom lk nog nad.er tenrg Ín ïItr',

tJlat d.e oteigexs op ale ríantiJen betteft, hierover ooet lk kOrt
zíJn, daar door ougtandigheden nog níet al het materia-aL verwerkt
kon worden.

Dê aêsultêten, die wij tot d.ugver hebben verkregen, kuulen d.uo nog
w'i jzigJ.neBn ondergaan,

Gebleken is, clat op het wantlJ Xottuneroog h€t óllbgêhalte het
laaget J.s op ite het dlchtet biJ het eilend gelegen steig€T en d.aar

Ongeve€r f aeel (16 ng. afst-lbbaar ( 16 mlcron) beaLrs,agt van het
g€nidaleld.e van het weter blj de êteig€r êan dê kust. De daar ge-
vond.en hoeveelheden liggen over het algeneen nog j-etê hoger da^n in
tle Jullanapolder. IIet geold.deld geha,lte ovêr aLLe uitgewerkte ne-
tingen bedreagt n.1. 115 nS. afellbbaar ( 16 nlcron per lltêr,
terwiJl d{t voor de Jullanàpoldèr 128 Eg, iÊ. Dê tu8sengslegen
Ëtêlger heeft een lager g:eniddelde n.1. 101 trA. Van de steigere
o5l bet wantiJ Schlemonnikoog ls nog zeer weÍ_nig materiaa!. uÍtge-
Eerkt, Daar ook hier krijgen wiJ een ovef,eenkoustlg€ inalruk.

V6ÍaIêr iè we3. gebl.eken, d.at er biJ lraohtige w-lnden nateriaal-
verTlaatslng ovêr d,e wsntijen p1eêtE vj.nd^t en d.at het tranoport
een overeohot heeft 1n oogtêl.Uke rlchting. Na ruitwerklng yan het
no6 re8teaênd.ê naterlaal kan pas êên volledig overzlcht wórden g€-
g€ven, alaer op dit og€nbLlk nog te sêinlg' oonBters zijn bêwêrkt oo
tot betrouwlare resuLtaten te kouen.
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IïF. &rngtige en nin-d.er gunstige plaatsen l-angs de kust"

git ervs,f,ing wist men reedo, dat er t.a.v. de landaenwinnLng

grote verschltlen beEtaan tussen de diverge punten langs de kust.

Ult hetgpên hier reeds besproken werd., laat zich dlt ook wel be-

griJpen.

3eschouwen wij het gehele waddengebiedr da^h ls het re1 duide-

IUk, <tat de Cronin6er kust voor de elllafzetting gunstigeï B€aB-

pectLeven biedt, dan de Zuidkugt van de eilandên én oaalat ilê Gïo-

ninger hrst neer beschut ligt tegen de overheersende wind.en én ou-

det zich voor dêue kust geuakkeluker voorlopige s1íblaagJeB vorltrgnt

die tenslotte het naterLaal voo" ile kIêia.fzettlng moeten Leveren.

Eêt is verder duldeLijk' dat bij 8€1iike ms.a.tregp1en ên eeuzêlfil€

gernliidelde slibgehalte van het rvater ile sedLldentatlê Sunstigêr iB
op êe punten, dle olnder aan ale inwetking van tle golfslag zlJn

blootgeotel.d..

ook punten w8ar dê Etïoon Btêlk afneemt, zoalg b,v. de ongÊvlng

ven de rantlJen en de nabijheid van een diJk nerken gunotig.

Cêan Í-lj de sltuatle na voor de Nooldkust van 0ronlngen dan

Lon€n rij tot het voLgende reEultaat,
L Pênrerpolder en Kerkvoogill.i polder.

Doos dB vooiliggpnde plaat aan de overkant vèÍ hêt vaarwatsr lr8ar

Zoutkamp, die aI g€heeL begroej-tl is' is de ligging taureliJk nr8tl'g.

lovendien lteS atit gebied aan het einde ven een slibvoeÍênale g€u1

eE êr mogen derhalve behoorlijke reEultaten wordên verÍaoht.
2. Booht ïÍeetpolder '

Eienroor ligt eën aanzienliJk voorbezlnkingsgebied., waarvan (le

voor<telen door een oinder gunsti8Ê ligging t.a,v. de overhe€rsend€

rlnden gÊitêelteliJk reer te niet zu1len gaan. In het verleden wal

<Ilt een van de neegt ongunstige zbnes voor landaanwinning.

De dteigerEeting hebben echter uitgewozen, dat het hier geen krrea-

tle van gebrek aan sLíb was. Eet genid.deLde gehalte aan afelt lbo'rs

d€Èn ( 16 nicron van h€t aangevoerd.e water in de lÍestpoldor be-

<lroeg n.l. 99 fxg., terwiJl dit in de Julianapolder 152 ng,. beilroeg,

De versoblllea ín aanslibbing rooeten dan ook word.en verklaard aloor
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het feit, dat in de Westpolder goniddeld veel nin<ler e1lb bltJft
llggen dan in de Julianapoliler, In de Julianapolder tLiJft 8B-

uiddeld 1'ly'o achter van het a.a.ngevoerde naterlaal ' terwiJl dit ln
de valíhên gelegen achter de neeteteiger van ile 'Ílestpo].tler Élecbti

Sch+eï'monnÍkoos.

El.orwordt de z6ne waa,Íin voorbezlnking kan plaa,te vÍnden Eteeda

gunEtiêËr. Wij mogen dus naar het Oosten toe gteeda gunetiger re-
Êultatên verwachten.

4.
tunerooA.

verdêr naar het Oosten gaancle zlen wlJ ove" het algeneen brede

voorbezLnkingsgebled.en, die echter aohter ale }loordpolder aavrz ien-

IlJk saaller vrorden' wat d.an ook 1n tte practiJk duideliJk €pblekê!
Ís.
nchter ite Lauwerpold.er vind.en w'J.J uÍtgeetrekte voorbezinldnge-

gebierten en bovendien liggen voor èeze Polder een groot aantal

mosselvèlden. We no8€n hier een tamelljk gx1t1stige êUbaflettÍng

verwachten r oet een mLniurun achter de l{oorilpolder en na:clma aan

de beld6 ulteinden.

!. Eet eebl"ed te} Oogten van het wanti.i Rottumergoq"

Ten Oosten van bovengenoeud wantlJ vinden wlJ we1 een bteed voor-

terrêin, Ea.ar dit bliJkt aro te tlJn êen BlLb in de bovenlaê€i en

het verloop van cr'c gedinentatie za1 er ilÊrhalve nl€t erg gtrÍtgtl6

IÍ'ij hebben door t-iddel v&n êen kleln hulgsteigertJe achter d-e )olt-
polder een aÀntal slibmetingen verricht en kwanen tot het resuL-

taat, dat de nl-nder gunetige ultkometen hler in tegênstelll'ng tot
tle Tíestpolder geneten moeten rorden aan gebrek aan sIíb.
De velk1s,ring hiêrvoor lijkt mij ttezet

10, het gebled ten Noorden van dleze poldero iE arn aan sllbsaa€n-

ballende organiÊneni

20. bij afga,and nater wordt het aamengebalde materlaal afg'evoerld

naar de Eems;

1o. vranneer het opkooenil tqater de platen overÊtroottd 1s er reed!

1V/o hedrocg.



-t2-

een grote hoevêelheid water door d.e Eeme naar blnnen gegaa,n

en het ig bij de door onÊ uÍtgevoelde netingen gebl,eken, dat
d.lt otrrkonêndê water in hoofalraêk flJn eltb bevat, clat dus

noell,iJk bezinkÈ

rÍo. wannec biJ kraohtig€ Sestelljke wlnden gll.brUk water over het
wantiJ van Rottuueroog t!€kt, zou het gebletl hiervan kunnen

lrofiteren gedurencie het gettJ dat het water overkomt " Eet e&-
teriaal, d.at gedurende dat getiJ niet tot nret kont io groten-
deelg verLoren, daar hêt doox de grote Eêê3êr E Eemewater wordt
opgeslokt en den hoogstene voor een geling deel terugkeort.

De voor'waard.en voor sllbafzetting ziJn 1n dtt gebled due aller-
nLnst gunstig.

YergellJken w'iJ nu hetgoen hiêr voor àe verschillendê gebledên

werd afgeleful rdet dê resultaten van andele ond.erzoekiugen, d.an

tÍen wiJ b.v. wanneer wiJ de aalsJ,Í.bbing van de 1e rlJ bealnlnreklen
(van vóór 1!{O) no6aan (zle fig.9), d,at de bêide wantÍJen a€er
duldelljk na&r voren konen, terw.LJl het '!ÍestellJk d.eeL van d.e

lÍestpolder en de Noord.pold.er eveneeng ongrrrrst ta efgteken. De be-
llnkvelden van vóór 194O werden voor dÍt rloel €pnomenr oudet €r
Èoen, sat de begreppeling betreft, een eenheideeygteeo wêral to€gB-
p&st, terwiJl ovêr het algsmêen slechts 2 velden achter êIkaá.r
voorkwanen.

Eetzelfde beeld. lrlJgon w1J, nanneer wiJ het gehalte aan &f-
rllbbare delen { 16 mLcron bepalen van het greppels}J.} (rto flg.
1O), hetwelk ged.urende d.rle aehtereenvolgenrte Jaren wertl onde:e-

z ocht .

Ook hierult blijkt weer d.uldê1lrk, tlet er tussen d.e vergohillEnile

Dunten ltngs de kuet onderlinge vêrËchl,U.ên bestaan.
In de practijk kont dit hierop neer, d.êt dê 1a.ndes, íinníngo-

Í€rken op het ene punt gunet iger verlo?en dan op het a,ndere. In
louolge geva11en, n.1. die waerln wel o1lb a"anwezig io, zal nen

het reeultaat v&n d.e land.a^aniÍinning €uÍrstlger lrtlnneD make4, door d.e

becinklngavoormaarden te verbeteren en tloor aantastÍng van het
neergeslÀ€€n xnaterl8€,I tegen te ga8n. Daar echtet, waar vOld.oende

beainkbaar rllb ontbreekt, za1 men het -- tensiJ zeer iugrÍJpênde
€rr kostbèÍe naatreg€len worden genooen -- nÍmnea ltiJgen en zal
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Een hooggtenr e€n odrog{.ng va$ bêt Èèrrêi|t eet BLibafit Eated'ael--- -'" -

verlei j gen.

lan het €inil gpkoften van dlt hoofdetukr bltiktr dat er nog

veel aan onze kennia oveÍ A€ sllbhulghouding ontbroekt, uaar d'at

ctlt onderuoek toch een eantal voor tle ultvoertngl van belang zlJnde

feltên heeft opgeleverè, all'e voor de ultvoerl,ns: van het Y€rk vaÍl

betëkenÍa zlJn en rêarop sU in tle volgendê hoofdsàlkkên nader

aulLen ten€ikom€n.
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III. DE ïTSRSCETFiENDE IVIETHODETS VAN ITANDÁANWÏNNING MOR OPSLISBING

@r wal nÁaxi_A,]r TEI{ cRoNlsI,ac LlcT"

Van de landaanwinning door opollbbing zullen de vier onder-
gtaande vornên uitvoerig worden beeproken.

À. cle natuurlijke opelibbing,
3. opslibbing: door niddel ven begreppeling.
C opslibbing volgens Slee awijk-EolEteinse roethode "

D. opeJ-lbblng volgens rle gerijzlgde Sl_êê swljk-Eo1stêLnso
n€thod.e.

S. tenslotte zulLen zeer in het kort nog enlge and6rê Eogê-

llJldretlen word.en besproken,

IIfL. D6 natuqrLijkê opgllbbtns. (zie figuur t1).

b Ís een pêf,iode g€weeet, Taer'in al rle beillJkte buiten-
g?onilen d.oor natuurlijke opsllbbing ontstondën.
De nenseliJke arbeid bepaalde sich tot het leggen van illjken
rondob d.ê gebieden, dl-e vol,doende raren opgehoogd.

TegenwoordLÊ vÍndt men J.angs de ltoordkusten van gronlngen en
Friesland geen natuurliJke ops)"ibblng neer, ales,r zich langs <Ie*

uê ku€ten overal landaanrinningBw€rken uitetreklcen en waar zulkt
nlet het geval is, heeft g€ên opellbbing pLaars.

Eetgeen hler dus over de natuurliJke opslibbing rold.t lned.€-

gBd6ê1d ig elders waêrgenonen.

Bij deze Íaarneml.ngen ziJn *iJ stexk getÍoffen iloor d.e rol,
Èie btJ tle netuurlijke €edLn€ntatie rioor de vegetatie wordt ge,
EpÊolal g€alurénde d.e laatste perlod.e van het opslibbingcproces en
blj vormlng van de kleihoud.enile bovenete lagen.
In vele geval-l,en i6 het h€t plantendek, na.a,rd.oor het tenetotte
komt tot afletting van kIe1. Voorzover mij bekenil neeut na het
tot ontrlklceling: koaren van het plantend.ek d.e ffidhêid vaa het
B€alilaênt blJna altlJittoe. De enig€ níJ bekende ultzonderingen
voften ale neest zee*aerto gelegen begroelinggzbnes, !e6sr het
tor!Ê tot een opeenhoping van grof bateliaa1 komt gecturend.e pe_
riod€a, ÍÊa.rin €een verd.e?€ ultbréidÍng ven hêt pJ-antenbestand
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Op sormige plaatsen begint de afzêtting van EIlb en due van

d.e klel pas dan, vr&ruleer de begroeiÍng tot ontwikt<elíng kontr naor

dit gaat zeer zeker niet alttJd op. Dê nollard ir è€n voorbeeld

van een gebied waar reede klei wordt afgezetr lèng ?aof,dat met de

bewerking wordt aangevalgen en dug ook voor het ttJ<letip waarop de

veg€istiê tot ontwikkeling komt. (zie foto nr.p).

Foto 9,
lantasting van op lc-ag nlveau afgezêtte kle11ag€È 1n d.€
Dollard.

De vraag is waaloo doze be6roellng ile afzetting van flJn ua-

teriaal zo eterk bevorèêrt.

Eie:nroor ziJn twee oorza,ken aan te wiJzen,

Ia Ae eerste plaets echept de vegetatle ruet ln het wate! en sordt
het redlnent door het plantênd.ek bêBchermd en in de treede plaatl
wordt de d:rooglegiging aterk berrordêf,0 dootdet ile vegetatle ener-
siJdê verhoging€n 6n and€rzljd.s het vornen en lnatanè houden van

geulen bevordert.

Daerblj kan de lnvloed zlch zelfg uÍtetrekhen bulten het ge-

bled va.n rle begroeiclo zïne selt.
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31J een zich Aoor sealimentatie ophogend geblett zien wij over

bet algeueen dat lêngE de randen de hoogst gelegen terretnen voor-

komen en hier ontwikkelt zich dan ook meegtal de eerete begroei-

ing.
31j een dergelijke ontalkkelln€: zien wlJ dat tte bedekking over de

gehele z6ne nLet even dicht ls, uraar dat er llaatÊe1lik verschll-
len ziJn en dat er dil<tsÍJls zelfe geheel onbegroeJ-de plaataen

YoorkoBen.

BreLdt €en derg€IÍJke vegetatie zich uitt ttan bJ.tJkt dat zich
hlerln getltjee ontw'ik}e len, tlooïdat de planten het water ilwingen

on bepaalde lvegen tê vo16en.

0p de overgang near het onbegroeide gebied eindigerl dê daar-

iloor gevorucle geulen veelal ln een plaa'

Wolalt dè v:getatl.eve z6ne nog bredar, den vêrênl8sn neerd.ere va,n

deue 6€u1tJes zich en zlJn dsn tenslotte in etêat een grote geul

tê volnien en open te hotden. in hêt nog onbêgroelde voorteïrein.
Een <ierge$jke geul ontstaat ' doord.at het water' dat tíJdens ale

vloedperlode ln de vèBptatle lt doorge ilrongen r bÍj afepand w8,têr

ninder enel ka,n teru€vloeien d.an het water dat zloh bevindt boven

het Yoorterreln.
Doortlat nee?d.erê geultJoc rich vorení.€Bn hrnnen de hoeveellreden

af te voeren reatÍ'rêter zo g3oot Íordênr dst zlJ ln de wa<Ibodem

een geuL kurnen ultschuren, die eea betere ontwEtering van het net

llenten begroelde terrein ten gevolge heeftr waariioor het bezon-

ken naterlaal ln d.e begroeirle z6ne sneller ultdlroost en nl.nder

enel door de waterbereging wortlt aêng€test. Zoale Ín het vorlge
hoofd.stuk werd roedegedeelit is het eerat opkonende wate! hst eltb-
r{kst en wordt het ve?Êt naa! ile kuet toêgestuwd. Dlt le één van

de oorraken, waardoor bÍJ de nêtuurliJke aÀnslibblng ale.de€et

klehtJke geiiee).t€n onnldal€lliJk len€B de kuet J.tggen.

Den treede oorzaak is, tlat rraèrEête de vegetatíe zich uitbrêld.t t

de ÈiJdeng Storn verylaatste zênd.- en cchelpnaeoar st R€Ike daï! in
nêaoa in beweging komen, voor een osngienlÍJk d.eel Eolden opg€-

vang€n i.rr het deest ueewaarte gelegen getleelte van Ae vegetatle-
gordel nearblJ het sohel}EatexÍaèl d,tlcír1j 1a alg tluidelijk rÍêar-
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neenbare bard.en i6 te zl.on.

Vo1gen wU een der€:eLiJke af,zetting in diJlwaartse rlchtin8' dan

zlen wij hot oaterlaal 8te€d6 fUner en kleíhou'lêniler worden '

Onder bepaald.ê omstandlghede kên iu dit ultzeven van grof aaterl-
aal een ge\raar schuilen voor il€ teeda afgezette bodenla€Bn en rel
tloor de vonning v&n afÊ lE€3anilen.

lla.amate de begroelde z êne breiler roralt en verder rÉt ile

diJk komt te llggBn ,ien wl-J dug het efgezette o€dlaènt klelarner

en g?over word.en. De kane op ultbr€lding van dê begroeltle etrook

neent af,. Eet ls bekend hoe ile begroeifng van de plonÍere sall-
oonrl,a en spaltina in Sterk€ nate afloa.nkellJk la van tle aard va'n

ite bodeo en de nrsheí.d van het veter, (rle V Dl ên V !2) en het

Í6 des,rdoor zeer goeil eogplljkr dat de ultbreiding van de vo6eta-

tlozêne 1n tee!Íaertae rÍchting 6eclurende 9n18e J &ren atllgtaat.
Een ilergplijkê EtifÈtênd ln de ultbfelding kÊa 1Í1 tl€ blÉtsnÉté

t8nes Ëterke pla.B.tsel1Jke ophogirgpa oet g'cof aateriaal (la^nd,

rehelpen en rchelpgnuio) ten6evolgê hebben en êeze geven dan aan-

lefuling tot het ontstae'a van ile lengt tle l{oortlkurt YBn Croning€n

b"v. overal aan te treffen kreldsrranilen. Ía eenoall een derge-

IíJke rànït gevornd, den handhaaft ttele aioh lelf (zle foto 10).

tr'oto 10.
Afola4rand van Een l:relcler Est itulilêllJk alchtbare ge-
laagdhÊid '
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Ge durende periodes van xuÍr weer wordt de rand êa.ngetast en loopt
steed.s verder telug naar de kust, rnaarbij de hoogte nlet alIeen
toeneent doordat de aangetaste -]gg in dikte toeneent, naar tevens
doorda,t het afbraaionaterlaaL door overslag ln ile richting van d.e

kust wordt verplaatst. Dê enl-ge nogeliJkheiit on de teruggang van
de kweliler tegen te gaan bestaat uit het afvlald<en van d.e rand,
aaard.oor een geLeLd€lijke ovelgang ontstaet nÊer het voorterreLn.
Tijdens de oorlo€:sJaren, toen de lend.aenwiÍulingswerken een tiJd-
Iang niet of slecht ond.erhouden konden norden, ontatonden d.erge-
lijke afslagranden op verschillende punten lange de kust.
Vatteï! miJ in het kort de be}angrijkote eigenachappen van de netuur-
llJke opslibbing' Bamen, dan zien wij:
10. dat er in eerste tnetantie een geregelcle materiaalaènvoe! en

afzettlng rnoet plaats vind.en van nee! of etnalêr g?of naterlaal|
20. Aat na het optred.en van d.e veg€tatiê d.e aard. van het sedlment

gaat verenderen, De vegetatLe bevordert d.e opstlbblng d.oor af_
rêuBlÍr€: van de waterbe.weg"ing, waardoor meer naterl-aal neerslaat,
d.oor beecheruing van het gedlnent en tenelotte door verbetering
van ile ontwatering,

III3. ne Lange d.e Noordkuet van Ororrineen tpeqepaste beêFenrelÍnAg-
nethcd.e. (zie fiE.12).

De g:egevens over deze werkwijze, die in 19]5 aI op vele
plaatsen aohterwêgg bleef, met uit u ondering van b.v. het gebled
van de tegenwoordig€ Lintholst-Eonanpo1d.er, ryêrd_ vïoeger algeEeen
toegepast on het bezit aan kwelders te doen toeaemen,

Onaekerheid over de toekomstlge êigêndom van d.e aangewonnên
g?oniien, de Bterk €lestcgon arbeLdsl-onen en d.e veaand,erd.e sociale
verhoudingen hebben het h'rr-i-.e 5fig€draêen tot het etaken van d.eze

Í/erkzaanh€d.en.

Door navraag blJ een aantal oeverelgenaren kon echter een vrlj
nau'keurig beeld word.en verkregen ven d.e werlmiJu e, rÍelke werd toe*.,.ji
gepast. -'I' .i i

Wanneer een nieuwe diJk werd gelegd, d.an legde men deze niet



aên d-e uitcx-q-tc ranii r.an het begroeide terrein" maar op enige af-
Etand daarvan. nit hed het vcord,eel, dat men de dijkvoet nr:t be-
hoefde te berchernen net êen steenglooiing, naar d.at deze kon wor_
den bekl-eed net klei en zoden,

IIet voor d.ê dijk gelegen regelnatlg ol1opende voorterrein en het
reeds begroeiC.e voorla.nd fr:ngeerden a1s golfbrekers.,
Men ging nu het voorteffeÍn begreppelen, niet al}een met hct doel
het bestaande in stand te houden, naar tevêns our dit zo nrogelijk
uit te breíden, daarn:e tvree vlLêgen in één klap vangend.e n n.I.
een betere be6chertdng van de Èijk en een uitbreÍdirg van het
grondbeait.

Men paête om dit doel te bereiken een eenvoudlg greppelsysteern toe
net greppels van geringe breed.te ên diepte en een lengte va.n 1OO x0.

De matcn voor d.e breedte van de greppels variëerCen plaatselijk
volgri.e de niJ verstrekte opgaven van {O tot 60 cm. !e eersto grep-
pels vrerd-ên óén steek .:lj.ep gpggaven, dus pIm, 2! cm. Brede grep-
pele van 60 crn werden later versmald, tenrijt zij dan dikwijls 4O

cn diep werd.en gegraren.

De uit de greppe!.s rrij gekomen grond werd cp d.e akJcero geworpen,

waarblj men er voox zorgcle dat op het mid.cien da.s.rvan meer grond.

kqan te liggen d.an aan de kant, De akkers vêrtoondên due een zekere
ronding ord het water bij eb snel naar de greppels te kur:.nen afvoe_

De akkerbreed.te bedroeg me€Btal 5 á 6 n"

ïed.er nieuw vê1d dèt Ín bewerking werd. genonen Lag 1OO m verd.er in
zeewaá,rt se richting,
Selangrijk 1s tret tijdstlp waarop men bogon een nieuw terrein te
bewerken, Eet blijkt da.:r, dat nen hi-êrmee aauvíng, wanneer het
voorgêand.e veld.Je geheel of nagenoeg geheel begroeid was oet sa1i-
cornia. (Spartina kend.e men in d1e tijil nog nlet),

Eieru:it vólgt dus, dat d.eze !ïerkwijzê vrij nauw aanstui.t biJ
hetgeen men zlet bij een naturrli jke opwae. I{et eerste stadiua
wordt aan de natuur overgolaten.
De mens grljpt in als het terrein êen zekere hoogte heeft berelkt.
De ervaring had geleerd, dat wanneer het laatst in bewerkÍng gênonen



terrein net SalicorÍria begroeLat gerêêkte, b,et voorterr€Ín over
het algeaeen een hoogte h4d berêÍkt, wêarop urcn Eet succes b€_
groppelingowerkzaamtleden koa ul.tvoeren.
N6,m nen een te groot stuk ln bererking den had nên nêt d.eze smal1e
greppels woinLg succeE, e6n ervarJ.ng ail.e men ook na 1!l! biJ d.e

land.aanwinnl.ngswerkeÍr heeft opgedaan. (zte ook IIID en IVB).
Yergelljken wij nu dlt syEte€m met het voorgaand.o, dan blijkt hêt
Ln wesen hiervan welnig te verschÍIl€n.
!e drooglegg:ing, die hier ontstonil nè bet optrêden tan d.e v€g€tè_
tie, io naar een eerder tiJdetlp verachoven.
Dê vegetatie zal dn door ale betere droogleggíng én door d.e kunet-
natig verkregen akkernggen eerder d.an onder nêtuurllJke oostan_
d.igheilen tot ontwikkell-ng houen.

Gezien het fêlt, dat langa d.e êronLnger kust geen natuuïllJk€ èan-
w€,8 neer pLaats vond zond.er deze steun, zijn {.eze weinlg tng"iJ_
pênii€ ma"atrê€pIen blijkbaar toch reede voldoelrilê geveest on tot
vormLng vau níeuw voorland, te konen.

Eet ls Jamnêr, alat door ilê reeds eerder genoemde ooraêkên en het
feit, dat nen nlet altÍjd geregeld werkte en nl.et gezamenllJk aal-
pêkte, d.e landaanrÍnet nl.et a,lIeên stagn6€!d.€, oaar dat voel van
hetgeen reeds geworuaen wad neer verlolen gÉ:rg.

Dg vele r.g. kÍÍsLderrand.en lange dê Groninger kuet, atj.e in sónnigs
gpvÀllen neer den êen aetex hoog zÍJn, tonên itlt oêar a1 te duidê-
IlJK.
De tenrgslag van de kweLd.er i E d.ihÍí j ls ,elf s zovêr geeiaan, alat
neerd.êTe punten de diJken, dle oorspronkeliJk d.oor voorlend ra,ren
bescberud, later door een steenglooilng tÊgeE ile aanvellen van rle
aee besohut moestên ríorAen ,

3iJ de hlef, beschreven tsethode rran land.aan*innlng worden e\l"enaIs
blJ ile roorgaande dê kleirijkste afuêttingen eangetroffen in de
ongËving ven d.e dljk en nêent het k1èl€Eha1tê in !6êraertse rich_
ting ef, têmrÍJl grovêre beEtÉnddelen ateede talrlJker rÍoralen. De
verklaring hlervoos is dezelfd.e aIB d,iê welke voo, ile natuurllJke
asnwas lrerd gp€Bven.
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Sauenvattenil kunnên wij zeggenr dat het hier beeproken óysteelo in
prtncipe €phêêl overeengtent uet het oniler ÏIIA behandeldê na-

tur:rltJke opsHbblng.

Eet tlJdstlp van cte droogllegging valt echter eerd€r eÊ stimuLeêrt

de pl,antengroeL, De ontwatering rorclt kunctus,tig in etand gehouden

door begreppeling.

Se greppela waren kleln van afaeting en ile ervaring hail geleeril

alat oen nLet te ver aéeÍaartg (tuiten <Ie be€roelde terreinen)

Boegt gae.n net êe nleuw aàn te legg€n veltlen'

Set nalaten van onderhoutlswerk heeft in vele gevaLlen geleid tot
vsllLes va.n reeds aallg€wonnên groddên.

JIIC" Íet SleeawiJk-EolsteÍnse evgteen .(zíe tís.11).

In het jaar 1915 toen van BijksrÍê8p net de uitvo€rlng YaÍt

lanàaanrinningerexkên êen aenvang reril 8€Eêakt I glngl nen hLer ovÉr

naar de s.g. Sleesrljk-Eolsteinse nethotle. Zoals nog saI bliiken
p8Éte mên hle! êchtsr een tet'lnriJze toe diê prlncipiëel' Etêlk v€3-

lolïilt ven d€ oorspronkelljkê SleesvlJk-Holsteinse nethod€' die

in w€uen welnlg afiÍlJkt van hetgeen in dlt hoofdstuk tot alusver

vertl besproken.

Er kont trier één nÍeuw êlenont nÊêr votêÍI; 4.1. tlê dem- rcLke bÍJ

illt eysteen sordt gpbru{kt . Eet }:unnen zorel ggond- À1s rlJ Edá'@en

zlJn '
Met behulp. van doze daunen vortlen bezinkveltlen gevornd van pl'u.

400 n bij 40O m.

!e bodoeling van de ilamnen to iluitleliJk. Zl.J tlienen o& ile

nrat ln het rater te bevoldef,en ên ora !8nd en slib beter ge).egen-

beid te g€ven or te bezlnken.

Iten bêgtnt Eêt de aenleg van één of tTeo bezLrdnrêldeut afhaakeltJk

Ían A€ hoogte van het terrê1n" $euên v'lj aanl dat net één ve1tl

rordt geotart r ondêt het terrein nog laag llgtl dan berÍe:rkt n€n

cllt nlet ïooa het een hoogte heeft bereikt, vaarop EêÊ spo€ali8

een begroelÍng kan verwachten. Op dat nodent begint nen met de

be€têpp€}1ng van het texrein en tev€na net de aanleg van êén

níeus bezln!ítfeLd vóór het Ln bererkln€: gi€nonen veld.
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Dj,t treede reld word.t voorJ,opJ.g nLet bewerkt en dlent s11een ê1É

zanclvanger. l[ên stelt zioh op het Etand?unt, dat in het neest

zeewaarte gelegen veld door de grotere rust het Ètadirxn van de op-

hogin€: Eet zand wordt verkort en dat het slib dootgaat naar het

eêrst a"ang€Legde bezl-nlrrteld, waar men dan dus neer klei krÍig:È

afgezet.
llen streeft hier doelbervust nÊÀr het verkriispn van 2'g' riJpe

kweldere, dus }<welders gelegen boven gerdddeld hoog nater'

De ln SlêegwiJk-Ëolstein ultgevoerae werken rÍorden nog voor een

aa,rrz!.en11Jk tleel gezien als ratddelen on te komen tot een betere

dj.JksbescherÏllnsr €ên etandpunt, dot afwiJkt v8n hetgpen thanB

blJ tl€ lanatasnrinningonerken l-n Groningen en FrieeLartl wordt na-

gpstleêfd waan volkouen de nadruk !Íordt g€legd op de lenateanrÍií-

nlng.
Zeer ctulitellJk ig hier ook het Êtrêven on ile natuur zoveeL noge-

llJk het rêrk telf te laten doea.

Uen bêelleppêl-t h1êr doelbêÍuÊt pad dan, canneer rnen a1e gevolg

d.aattên snel een begroeiïng kan verwaohten, wel wetendt dat tlece

een 6gote ste\[r vornt btj het vaÉtleggen van het materLaal'

WÍJ uiên hler du! een ayoteeu raarbiJ getracht wordt ook het gta-

d.lun vóór het optreden van de begroeiÍn€ te beÏnlrloetlen en te votr-

korten, het6een oen net ile aanleg van da.mlten trecht te berelkèn'

ilet gehele êtelse1 van beslnkvelden nordt geleideHJk uitploutil,
'rÍaarblJ nen zLch reg€It naar ite sedÍnentatie enelhel-'l '
Eeha1ve dua het nLeure eleuent van de tlaoraen verechil-t het oor-

cplonkeltJke$l.eeswlJk.Eolgtein6esyeteenweinlgvanctevoorgn,arrde.
Eet kan aeèr ln het kort ale vo16t worden gokarakterLeeerd '

a. Beïnvloeding von het laatete stadlum van de ophogingt direct

vooraf,gaanèe aán de zêne re,arLn ale begroelÏng za1 optré'lent

docr tle êan1eg Yan dannen en l.ater door het graven van gfêP-

pels ter bevorderlng van tle drooglegging'

b. Sevorrlering van de bezinking en tle vastlegging van het el1b

evenalg de toenaae van het kleigehalte door ilarnnen, grêpp€Ie

en beeroeÍïng.
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1I1D.
(zie fle.j4).

Set in Cloning€n en Frieslantl toegepaote landaanwinnings-

ryrt€eo wordt aeestal ook aangedul-d otet lanclaanvínnl-ngewerken vol-
geno êe SleecrlJk-Holsteinse nethod,e en wie tleze werken opperwlok-

ki.6 beaohouwt zal hlermee klulrlen instehuen. Zoa18 zaI blijken
wortlt hler eohter oen rêrkw"LJ ze toegepaet die neer van de oor-

epronkeliJke SleemtJk-Eo1st€inse metlrode verschilt dsn dê ln het

voor&fgêaJrds reede besproken natuurliJke opalibbíng en dê door dê

oevêxe tgenaráu toe€€la.r tê be grepp€ ltn€tsoe thode .

3ovêndien ld tle w'ijze van ultvoering iÍI èe J.oop d.er jaren neerdere

nalen aanaienlijk gBwÍJzígal '
Ook btJ deze rerkw:iJ ze werkt uen met da,umen en deae rsorden met het-

zelf,de doeL aa.ngelegd els in DrÍtslatrd r n'L on de rust in het wê-

ter te bevorderen. Het grote verechll net de ln Dlit sland toege-

paste werkwiJze is €chtêr' dat ugn hiêr overal I'e begoru:ren net de

aanleg van tenral-nste 2 bezinkcelden êohter êlkaar en dat dêzê ve1-

den tlíreot qÈrden be€reppeld wasrbiJ geen rekenÍng jsre::djgLoJÊÊn

net de boostellegins van het têrïeLI. Éoe uen hiertoe 1s g€konên

ta dtJ niet duideltJk geworilen, V€rxooêdêliJk heeft men gemeend

d.et door het uÍtvoeren van tegreppelln€i$perkzaamheclen de ophoging

aaBrlênllJk sneller zou plaate vlnden. De sua11e greppels r dle

tognoaaln ecbt€r yrerden gebruikt I wêrên in dÍt opzlcht vên veLni€i

eeÈrale r lndien ziJ op te laag nÍveau werden gegraven. IJatêr zÍJn

ile luichten op tlJ.t punt aanzienlljk gewtJzigè en ook nu nord.en

alle valckEn begreppeltl r echter uet dlt verechLl, dat de greppel-

afEotÍng€n over het a1gen6€n rterk alJn toegenonen, n'1. nadat

l€ril ln€Btlen, èat ileze grêlpêlê een dubbele funotie vervr:11-en en

zorel rroor dg oatnatering 418 voor het vangen €n vasthoud.en van

rllb allenen '
WellsÍaa! raken ook b1J aÍ!dê3e Êyetenén de gteppels g:elrul-al met

Ellb €n Btêlt eên in tle eerEte stadla dit sllb ook nog te1 op

tr)rl,js, uear na het optreilen van de vo€Btatie neeut deze elib-
af,retting af en vat er nog rordt afgezet wortit dilrw1j Lo gezien ale



-44-

eêa noodsakelljk k$oad.t we4lraBÍI nu eennaal ntet is te ontkoÈen.

De ontwiklce llngi van het SreppeLsystêen wordt in hoofdatuk fl3 ult-
voerLg bespfoken.

Eet oolsptookellJk ittee on te konen tot rlJpel boven geui.dd.elcl

hoo$rater geleg€n lcwelders r heeft men vèr(leï laten varen en ook

1n dlt opzlcht wiJkt het syêteen af van hêt Yoorgaande.

De la,ndaanwlnningswerken hi.er ziJn zuivêre landaanwiminsBrêrkên

gewordên en men voert ze niet uit rnet het ovèrlgens zeer belang-

rlJke nevendoêL ook nog een betere dijkcbêschêrlo1ng te vêÍkrug€n,
SlechtE ile afzetting vÍtn een laag sedinent, diê na, inpoliler'í.ng

een boàen zaL opleveren diê het kan 6tê1len zonder zoetrater-
aanvoer vaJr buitensf' lo hetgeen noon th&na nagtr€êft '

Doordat nen op veel lager niveeu Í.a gaan Íterketr r dl.ent in
ÍéLB gevallen ile 1aa4: grond va,n de vereiste lcwaliteit gevoroil te

rorden zonder hulp van d.e begtoelÏrtg, tervlJl in het hLenaaÍr

tooraf beeprokêne Juist d,e begtoèiïng eEn rol van botêkenl.a s]t€el-
,ile Juiet bij d.ê vorning van d.e cul.tuurgrond.

Eet anaartepr:lt i,s biJ de thEns toegepaete wêrkeiJEe gêheel

verlcgd van de tretuuf naar ile neuB.

b zLJn aan d.êaè verlimiJze ongetríijfeld ggote nêdê16n veÍ-
boailen.

EÉu va.u de e3ootgto Lsr d.at &en de bêschermlngr dle het planten'
ilek antlerÊ bl.€dtr nu mlst, Eon Qnaler niet geling nedeel ist tlat

Een op een laag nÍveau ttoêt werkên net alle beswaren van diear

soals 6lechtere uitclroging vatr dê veïTerkte opecie en daprdoor

gÍot6rê kanE op eantasting. Verder zijn ook de rerktiJ den aan-

zienlilk korter.
DEn ilerde purt dat zêer belangriJk tat lg dat uen gteeilg

over voliloenÈe werkkrachten of Da3hl.ne s rneet beaohÍldren on het

werk uÍt to larnnen voeren" Ëet is n,1, re1 gebleken, det bet niet
ti.idle uttvoeren van de begrepBellng leiilt tot grote schadê. (Ele

ook oniler IID). !d.t ls Ln ttê practtJk :ree<Ia illl$Jls gebleken.

Eet pots vgordêe1 va.n deze werkwlJze ls, dat er veel uiniler
raeterlaal vèstg€legd behoeft te wortlen en dat nen dlg vEel snel-
ler tot riJn doel kan komen "
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De toegepeste damrnen en de daard.oor gevonnde bezínlnrelden hèbben

verdel een groto verendering gebracht in de efzetting vart klei'
Ovêr het algemeen kan nen zeggen dat de kleiafzetting sterk wortt

beheetst door de dammen. flet klei€Ehaltê i8 het hoogst aan díe

ziJde van de dammen waar de luwte het €gootst 1s' Dre lango de

Grorringer en tr'riese kirst ovêr het algeneen aan de oostziJde van

d.è daÍmeÍr. De verschillen in afzetting in de riohting van Ïlest -
Oost Bprêken tru veel sterker dsn hèt vroeger zo sterk opvalLenile

verloop van ZuLd naar Noord.

Op deze kwestie kom lk nader terug biJ de bespreking van het be-

zinlcvelden syÊteem in Eoofddtuk M'
Samenvattend kên men dus zeggen, dát de hler toegepaate zo8€naands

SJ.eeawijk-Holsteínse rnethode in vele opzichten verschilt van de

orl€:inelê en d.e naam Aewiizlgd.e Sfêe swlik-HolBtelnse metbod€ tou

dêrhelvê iu:ister u iin.
Sarnenvattend. kan worden gezegdr clat:

3ij de vooraf beeproken werkwiJzen en de natuurllJke opellbblng

êe vegetatie een ro1 van betekenis Bpeel'de biJ de vorning van <le

bovengte boclernlagen ' Bij de hier toegepaste we"kriize iê de bet€-

kenis van de beg'roeiÏng sterk terugg€Lopen '
3l1een blj de hoogst gelegen gedeelten speelt deze nog een tgl'

bij de slibafzetting.
f,et greppelsysteem dat bii dê andeÍe werkwij zen voornaoloLlik rêrd

aangelegd ten dienste van de ontwatering, heeft hier een tweede

belongÍíjke functle verkregen n.1. d'ie van het slibva,rrepn ' fiet

araartepunt 1Ígt bfi deze werl'crijze niet neel bLj de natuurt

roaar iÊ geheel versohoven naar de meng'

!eaf,zetting\.anbetstibondergingêenaaÍizienlijkewijzigtn8.
Sij kunnen one nu afv-ragen of er geen andere methodeg 1n

aanmerklng kornen ter bereiking van het geete}do doel'

ftlige van de mogelijklreden ?uL1en hier zeer kort worden bêsp3o-

ken.
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IIIE, &rise andere noAê1-{ild194eg.

Eet epreekt vanzelf, dat er is rritgezien naar andere oogB-

llJkJredan ou te konen tot een gne1le voming van een laag gÈond

net een voldoênat hoog gehalte aan afgl.ibbare delen ( 16 ntcron '

1.8@
In eergte inÉtantíe hebben wiJ daarblj ons oog Laten vaLlen

op de noaoelen.

zoalE sesdd werd. nedêgedeeld kunnen deze dleren Erotê hoeveellredên

sltb uit het water zeven.

Wij hebben daarom geprobeerd om binnen een laag: gelegen be-

zínlrvetd in de Julianapolder door niddel van rnoegelen te konen tot
tte vormlng van een laag 91tk.

!e riieren Íerd.en in stroken ter breêdte van 4 m uitgestroold net

tusgen d.eze gtroken een ruimte van 1O m.

.A,anvankeliJk verlÍep de proef zeer gunstig en werd een behoorliJke

laag moteriaal afgezet. De grote rnooillJli*reld vormde echter de

ontwatering. Eet bleek nlet mogeliJk deze ln goedê staat tê houà€n'

Dientengevolge bleef het afgezette slik seer *eek en dlt betekende

voor do moa8elên hun ondergaig'

31even zij gpduÍende de zómerrlaaflden sustig liggenr tiJdena ite

herfltstor@€n werden zÍj nat sltk en al volledi8 van het veld 8e-

veegd. De rnosgelen kwaoen tegen de danoen terecht"

Eoch wag gedurende een zeet korte tiid vêêl eatêrieal tot afzet-

t1n6: gekoqen (aie flg"15) en ile proef werd nu hêrhÊêl'Ir raarb{ do

tlosgelên houvast werd. g€g€ven door ze tussen trYoe Iag€ datr6etJe6 t€

leggBn'

ÍtJ hoopten, dat zii hLeraan voLdoend'e houvast zouden vlndenr roêÊ'r

ook dere maatregelen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd'

Ook hièt verden de mosgelcn weggespoeld.

failien zijn cle pog'ingen gestaakt. Zou het uog€liik EiJn €BneeÉt oE

b.v. ln één of twee Jaar net behulp van deze dieren eeÏI 811kfaa€l

van volaloend.e iiikte afgezet te krlJgenr dan wag daardoot de !0ogB -
ltJHreiit gêEohapen om in zeer koltê tiJtt op voldoerrde laag g€lêgerr

waddengedeelten (NtP of J.ager) Ln een snel teropo nog lanrl aen te
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rLnnen. De elikafzetting i8 r0eê" dan voldoende r i0a,ar de keÍreen op

verliea vên mosêelen en El1k ziJn zodanig giroot r dat er aan dlt
Eysteetr te veel risicors zljn verbonden.

2. Nat bezlnkveld..

Een treeile nethod.e r dlê door ong wercl beproefdr 1É fle s.g.
natte bezinldng, Elerblj werd. een wJ.dJe ongeven d.oor d'annen t

rÍêarin een klepduikêr werd aangebracht. De klep kon door het op-

kohende rater wortlen geopentl, maar bU afgaand rÍo,ter Íêrd. zLJ 8e'
gloten en kon het water ÈIechts door een eantal kletne openÍngen

langzaam afvLoel-en ' Eet aangevoerde el1b had daarcloor rustlg de

tlJrt om neer te Elaan.

In het veld-je, dat p1n. 1 ba groot we'c r werd rê1 een sllklaag op

<Ie bodem afgezet (7 cn na 2 Jaar), naar zelfa 1n dit klelne beeln

werd het rnateriaal bij krachtÍge rinilen opgeroeld en afgevo€ril t

uodat hler ook a,l1êrninat van een Bucceg Seaproken kan Íorden.

Yêrd€f, dient bed.echt tê wordenr det iloor de aanleg van hog€ Tètel-
kexênde d.o,unen dit syeteen zeer kostbaar le en sleohta zin heêftr
lndi€n het toegepest kan worden voor veltlen net een ta'n61iik €Eoot

oppervla.k, opdat de kosten uit tê goven voor bet domnerk P€r op-

pêrrlakte-eenheld nl-et te hoog worden.

ïÍaar eohtor 1n veldjeo ter grootte van t ha aI opwoelin6l en af-
voer van n8,t€ï1êal plaats vindte ben 1k van nening, dat een tler-

€Êlljk tyÉt€sm geen aanÏeveling verallênt.

Íoch rlet nen so&È êên ênorte opollbbÍng ond.êr oostaÍrdígbeilent

ilLe ogpngchlJnlijk overeenoteÍnnen Eêt die rran deze proeft n.1. in
de !.gt. èiJkrputten. Àchtêr aIê 1Íestpoliler È11bde een d.€rg€UJke

put in 15 Jaren geheel vo1 en werd. hlerln een 1ae9 uÍare €rond

sfg€let van tenninste 1.5 m dlkte en Dtet een hoog'SebaLtê aan af,-

rSlbbare delen {16 micron (J5 - 4q). IÍlJ hebben hierbiJ echtêr

te bedenken, <Iat ciergelljke putten 11ggen Ln cle oageving vên eên,

d.1Jk' nidden ln een kwelder en dÈt het Í8ter e'ln teer rurt1g i'o.

Vooral geiiurende dê eérste tiJil la1 de golfbew€glng nioner tot ils
borlen tloordringen, zodat cle ometÊ.naliehealen rel aanzienllJk 6un-

Bt1€Br ziJn dan bij het midd.en op het ÍÊ.d 8p1e89n natte bpsfuÈ-

vê1tlJ€ van onzê proef.
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,. gavenslib 
"

fenslorte is eI :1--g cen aflCere rnethode on een sl_iklaag te
verkrijgen, maar deze heeft met l-andaanwinr:i-ng door opslibbing ê1

heel weinÍg Dxeêr 1rit te staan, n,l. hêt opbrengan van s1ik, dat
eldêrs werd gewónnen en dai; nlLderhand rvordt gebruikt voor grond.-

verbeterlng.
Er bestaan in ons land een taloelijk groot aa,ntal ElLkbronnen n.1.
otrze havens wàari-n enoïme hoevcelheden nateriaal bezinken, d.ie

Etêêda ma&" Íeer moeten word.en olgem_imd ten koste van veel geld
en erbeid..

De vaste stof daaÍ1n besiaat neeatal voor een :..*rz! enlijk deel uÍt
fiJn nateriaal en het percentage afslibbaar sehomnelt veêlal tu!-
sen {0 en 6yrt van het tota,e1.

Be Rotterdam wordt d.it Íiateriael- ln grote hoevêelheden opge-
slagen in dê vorm waarin het word.t gewcnnen" 0ver de kwaLlteÍt
van dlt llateriaal- en l.et gedrag' a1s landbouw€?ond. is een uitvoerig
rapport verechenen van de hênd. van PTof.Dr A.Zuur.

Eet betreft hier echter het materlaal in zrn oorspronkellJke
vorn. De gronden, die op deze wijze ontstaan, zijn voor onze te-
gensoófdige begrippen te zwaar. Eêt j.s de vraag of bet nlet moge-

ltJk is d.it materiaal 1n lagen van g€xj.inger dikt€ te verspreLêen
en het door de ondergrond te werken. Daarbij zou nên hêt eatêr:L-
aal op de meest econonlschê wijze kurnen êa,rlrlenden en per oppet-
v1êkt ê eenheid niet neer moeten aanbrengen en verrerken den strlkt
nodig iE. In e1k geval is hêt zaak het havenelib en d.e d^aarin

sohu-ilende mogêlijldleden gronclig te onderzoeken, daa! er ook op

andere gêbie{len d-ringend bêhóefte beetaat aan kteihoudend.e gronde!,,

soals t.v. btj dê diJksboulr.

Eet grote bezwaar van het havenelib is het kostbare transport
Yan dtt rnateriaal, vooral in de toestand waarin het wordt o?gebag-
gerd.

WiJ hebben echtoï tê bedenken, dat er ook ths,ns grote bedragen
lÍoraen uitgegêven voor baggerwerken en transport, lvÉ€,rvoor nLeta
terugkomt,




