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50RAPPORT: Alg. 112.

R 195.

Or Ir ;r. ven Veen. Inpoldering kweldergronden eohter Uithuizerm&den in 1942.

194}. 22 blz. ,8 bijlegen.

In 1942 werd op laat ven de Duitse bezetting door DomeineJl e8n langwerpige
strook kweldergrond lengs de Groninger Wadden ingepolderd, groot ongeveer 700
ha binnendijks. Het gehele ~errein werd daarvoor gevol'lUlrd tegen ongeveer '
f.1000.-/ha. Deze polder 18 zeer duur geworden, terwijl hot doel der vorde
ring, het snel lenigen der voedselnood, niet werd bereikt. Schr. gaet ns
weareen dit te wijten is.

In het bestek komen in de eerste pleats bijzonder onvoordelige bepalingen
voor het Rijk voor. Zou nl. de vloed in de winter van 1942/4} te Delrzijl ho
ger komen dan }"O+, den zou de achade een de nieuwe dijk voor het Rijk zijn,
leger, den voor de eennemer. De frequentie van een vloed van }"O+ is, zoels
uit de frequentiel1jn der HI'l's te Delfzijl bUjkt, eens per 4 jaar. De aan
nemer moest dus op een grote schede rekenen. Vermoedelijk werd gerekend op _
ongeveer f 1.,00,000. De eannemingssom, die feitelijk met f 1.000,OCO meer,'
dan voldoande betaald had moeten zijn (de aann_er Voller uit Sliedrecht had
kort tevoren aen de eigenaren van de kwelder nog een eanbieding gedean om de
dijk te maken voor f 1,000.000) werd zodoende f 2.400.000,-

Dit is, daar de dijklengte 10,600 mis, f 225 per m' dijk, Langs de Amer
ma~kte de Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren, kort tevoren, d.i. toen
nog dezelfde êenheidsprijzen golden; een zwaardere dijk met veel slechtere on
dergrond en met dubbele bewerking vsn hst zendlichaem voor f ll} per m'., De
grote risicopremia, die de aennemer volgens het b~stek ven Domeinen gedwongen
was te nemen, verklaart dit verschil voldoende,

Op 7 April 194} kwam ean storm voo~, die te Delfzijl een stend van },5}+
bereikte of } cm hoger den de gesteldo grens, De schede beliep rond f 1.000.000,
zodat de aannemer ook dit bedrag vergoed kreeg. Het Rijk beteelde de schede
els het ware dubbel. Het komt schr. beter voor, det grote onberekenbere eche
deor het Rijk op eigen risico worden genomen. Dit is ook bij dd Rijkswater
staat het algemeen gebruik.

De achade hed gemakkelijk beperkt kunnen worden, indien men de vlinter wes
ingegaun met goed afgewerkte dijksgedeelten inplaats van een half afgewerkte
hele dijk over de volle l.engte. '!hans sloegen de golven over de vael t.e laga
zandkruin en vernielden onmiddellijk het gehele onafgewerkte binnentalud, dat
nog s~eohts uit zand bestond. In het andere geval had men een dijksdeel van
vermoedelijk 7 km lengte gehad op volledige hoogte en llIet klei en bekramde zo
den gemaakt en deze was niet aan overslag onderhevig geweest. De schade zou
hierbij onbetekenend geweest zijn. Thens bleef van de hel~ hoge, doch over de
volle lengte aanwezige dijk weinig over. Hij brak op 16 plaatsen volled\g
door, aoms met goten ven meer den 100 m breedte.

De vo:nn van de polder ia ook niet, verstandig gekozen. !>:en heeft te veel
willen bedijken; over grote lengte ia de polder niet breder dan }OO J:l en er
bleef nergens voorland om de golven te breken of om klei en zoden voor ,de dij~

bouw ean te ontlenen. Deze moesten uit de polder zelf worden gehaald, hetgeen
de economische waerde ven het blnnenbedijkte land sterk deed delan, IJen had de
dijk korter moetan maken, bv. 7 lc:1 i.p.v, 10,6 an men had dan de Br.lalle stroken
kwelder ten oosten en ten westen van de kortere poldar kunnen gebruiken voor de
klei- en zoderoving, Deze klIJeldare zouden zich sne~ van nature hersteld hebben •

•De kleibekleding ter dikte van 1 m werd ook onvoldoende aangestampt, Men had
er wel een pear peerden lopen, doch deze werkten niet voldoende. De zollen wer
den voorta veel te dun gesneden (, cm lnpleats van 10 cm) en niet ln v~band

gelegd, Zij bleven lang ongebruikt liggen en kwamen verdroogd in het werk, zo
dat zij vrijwel generlei weerstend hedden. De ervering een de Wadpolderdijken
la, dat men slechte met de uiterste zorgvuldigheid hier een Cijk onbesehedigd
kan houden, bv. indien JIlen veel hoog voorland laet, een hoge dijksteen neemt en
een dikke bezoding, die "gelipt" en "gemetseld" wordt, zonder voegen groter dan
2 JJUU en verspringende stootvoegen, Deze zoden moeten dikwijls "bekruimeld" wor
den met de zwaerste slik,

Behalve de slordigheid bij de uitvoering, plaatste men de dijksteen te laag,
liet men geen voorland ov,r en verlaagde Jllen zelfs kunst~atig het wed door het
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uitbaggaran van een 8 è 10 m diepe geul onmiddellijk buiten de dijk. Deze geul
was weliswaar voor de constructie ven de dijk nodig, omdat man er de zandhoeveel
heden uitpompte, doch men liet daerin opzettelijk de eb- en vloedwerking toe.
Door het opruimen der d8llllllen in deze diepe geul -verlaagde het wad zienderogen
over een strook van ongeveer 100 m uit de nieuwe dijk. De goLfeanval, die hier
toch reeds zear groot is, ~ordt daardoor aenzienlijk groter, 20dat het, volgens
schr., niet mogelijk zal zijn deze dijk zonder eon koetbare steenbekleding te
~edden.

De verkaveling, die Domeinen zich in de nieuwe polder gedacht had is ook on
eanvaardbaar, omdat deze gebaseerd is op een woonkern in het midden van de polder
en op een bewoning van de landbouwers te midden van de kevela. Achter veel beter
dijken dan deze durft niemand hier te wonan, omdat de ervering leert, dat in de
eersta tientallen jaren een enkele dijk niet sterk genoag is om het geweld der
waddenzee ta keren. De kavela zijn trou~ans vaak gerend. Met opzet heeft Dome\Oan
de zeer ruime bestaande goede rechte kavelsloten genegeerd en inplasta daarvan
nieuwe ontworpen. Hiervoor is zelfa 4l~.000 ~ grondverzet nodig, (f 1.000.000
extra werk). "Domeinen beoogde hierbij politieke doeleindan in verband met de zg.
kwelderkwestie.

Tenlille van hat denkbeeld ener natuurlijke lozing werden de sloten met een
bovenbreedte ven 14 m ontworpen. Hierdoor zel een landverlies van 50 hs ontsteen
in de toch reeds niet te grote polder: Bovendien leert de ervaring aan deze kuet,
dat de uitwateringsgeul telkens dicht sleat, dat terwille ven een goede opbrenget
het lend veel dieper moet kunnen uitwateren den een natuurlijke lozing toelaet en
dat deze lozing veel te kostbaar ia uit aen elgemeen economiech oogp~nt bezien.
lJen heeft dan ook overel langs de Groningse waddenkust de natuurlijke lozing reeds
leng, als zijnde ta ouderweta en oneconomisch, efgeschaft.

Schr. berekent dat het ingepolderde land, gedreineerd en verkaveld als hier
boven is omschreven, ongaveer f 10.000 per ha zal kosten en dat is zeker ongeveer
3 malan ~uurder dan bij een goede normale uitvoering moge11jk zou zi~ geweest.
(Achteraf blijkt, det de t 10.000 nog wel iets overachraden zullen worden.)
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idem. 1?44. 2~ blz. 5 b~jlagen.

Naar aanleiding van een tweeda grote schade in de winter van 1?43/44, wederom
van ongeveer t 1.000.OUO, en nieuwe verwikkelingen werd da kweatie voortdurend
verder bestudeerd. In de nieuwa nota wordt vooral het varkavelingsplen aangeval
len, omdat Domeinen aAn dit uiterst kostbare en onlogische plan mat grote hardnek
kigheid VAsthoudt.

Schr. dringt er op aan, dat men de brede, d1epe kunstmatige gaul vlak achter de
dijk en evenwijdig daarmede zo snel mogelijk moet afdammen. De zg. kwelderkweatie
die sedert 1844 tussan IJomeinBD en de kustbelloners van Groningen en b"rieslond be
staat, wordt naar voren gebracht. Domeinen wil thanB vlg. schr. het land eindelijk
naasten en dus coûte ~ue coûte varhinderen, dat de vorige eigenaren het lend weer
als hun eigendom kunnen beschouwen. Dit ia da reden, waarom zij geen ge~ik wil
maken van de bestaanda brede sloten, zoals Domeinen trouwens zelf toegeeft. ~et

Rijksgeld streeft zij particuliare belangen na. Men heert hier een "d6tournement
de pouvoir". Domeinen is geen balangoloze overheidsinstantie, maar voor 100~ be
langhebbande, dus u1terat "partijdig. Technisch en staatkundig deugt Domeinen niet
voor een taek als uitvoerder van publieke werken. Zij 1s daarvoor niet allean te
partijdig, maar tevaOs ontbreèkt haar ook, zoals genoegzaam is geblaken, voldoende
technieche ervaring.

Zie ook: Rapport 112 B, C 666, betr. de inpoldering onder Uithuizen en Uithuizer
meden, vsn de Commissie van Advies.

Groningen 1?4), 12 blz.
De Landuinningscommissie verzocht aan de n.I.D. in Groningen (Ir Kloppert) da

Cultuurconsulent aldear (Dr Ir ansholt), de d1r. van de Prov.Plan Dienst aldaar
(Ir Dieparink), de hoofdir.v/d Prov.~aterstaet (Ir Schilthu1al en Dr Hofstee,
mede te Groningen"van advies te willen dienen.



Na de voorgeschiedenis dpr inpolderingsactie behandeld te hebben, somt de
Co~i6sie de bezweren tegen het plen ven Domeinen op. Naar hear vaste over
tuiging zal hat afweteringeplan der Domeinen niet voldoen; men moet geen na
tuurlijke lozing nemen. De enige die in staet zijn de grond in cultuur, te
brengen zijn de vroegere eigenaren. Deze zijn zeer gegriefd over de hendel
wijze der Domeinen. Het is niet verentwoord mensen in de polder te leten wonen.

De Commissie beveelt ean de gronden apoedig oogst te doen drogen, hetgeen
de bedoeling der vordering was. Domeinen kan dit niet doen. Vporgesteld wordt
dus dit door de v~oroalige eigenaren te laten doen.
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