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Ir R, Droogleever FortuiJn, Geschiedenis vsn de inpolderingsplannen,van
de ~adden achter Amelend en Terschelling.

1944, 76 blz. 36 bijlegen, 36 Ut,opg •.

In 1845 vreegt de Gouvernaur van Friesland een ~orp ven Peyme, lend
bouwer, en B,P.G, ven Diggelen, ir Wetereteet, elk hun gedechten omtrent de
inpoldering VFn wed,lengebieden op schrift te stellen.

De eerste hed zich reeds leng met soortgelijke vreagstukken bezig ge
houden, Hij wil een wetervrije verbinding ven Amelend Clet de ll'este wel over
het Ventij en begroot deze op t.2,OOO,OOO. Daarneaet wordt een project in
geleverd voor een lege dam, die veel goedkoper ia, doch leng niet zo goed,
Opslibbihgswerken moeten daarne de Wadden rijp meken voor inpoldering,

Ven Diggelen wil in eens grote weddelen atdammen, nl, Leuwerszee, Ame
lenderwed.Terschellinger~ed, Zuiderzee en de weerdgronden echter Texel, Vli~

land, Hij rangschikt de werken naer wenselijkheid en uitvoerbaarheid:
1, dam naar Ameland.
2, dar:! near Schiermonnikoog.
3. dam naer Terschelling.
4, verbinding ,Voelend en Terschelling,
5, verbinding Texel - Vlielend.

Semen schrijven van reyme en ven Diggelen in 1847 een repport over de
dam op het ' antij echter Amelend. De kruin wordt gelegd op 1,80 +HW, kosten
raming t.l,80a.000. Zij zijn er zich echter van bewust, det de onderhouds
kosten ven die dem hoog zullen worden omdat overstorting zal pleets hebben
bij stormvloed.

In 1849 schriJtt van Diggelen zijn opzienbarend werk:"de Zuiderzee, de
]<'riesche ,Iadden en de Leuwerszee, hare bedijking en droogmaking",

In 1848 heett de hoofdir Kros een repport geschreven, Hij wil een lage
"vengdem" en deze geleidelijk verhogen tot 0,5 m +H,/ naermete de opslibbing
vordert, Hij deelt mede, dat er concessie-eenvregen geweest zijn Om het A:ne
lenderwed ineens in te polderen, doch is ven mening, det de overheid zulks
ter hend moet nemen en niet perticulieren. Kros wil eerst beginnen achter
~chiermonnikoog en deerne pes echter Amelend en een deel ven de Leuwerszee:
daerne efdemming ven het Reitdiep,

In 1855 stellen Ged, ~teten ven b'riesland de vrAeg of Waddeninpoldering
ter hend genomen ken worden. Dit stuit echter af op het nog onverbeterd zijn
ven de vaarweg Herlingen-Nieuwe Zijlen. Deze is in 18bO gereed en aen de
hoofdir Belten wordt nu opdracht gegeven repport uit te brengen over de wad
deninpoldering, Inmiddels vreegt Jhr Ir P,J ,W, Teding ven Berkhout concessie
daartoa ean, Diens zweger, J. van den Toorn, hoofdir ven de Rijkswetersteat,
steet hem in de verwikkelingen,die dearuit voortvloeien, terzijde. ~erken

zullen worden gemaekt voor lendeAnwinning, zee-efsluiting en bedijking, ver
keveling en weeen, semen voor t.6.0GO.OOO. Belten werkt dit tegen, subsidie
ven het Hijk Moet zeker niet gegeven worden. De Steten ven Frieslend worden
hierdoor zeer teleurgesteld. net oordael wordt gevreagd ven de inspecteurs
FiJnJe en ven der Kun. Deze stellen in 1861 voor, det de Steten ven Fries
lend de zeek ter hend nemen. Belten bliJtt obstructie voeren, zoveel hij ken.

In 1864 wordt de ,MiJ. tot Landwinning op de Friesche ,iedden' opgericht.
In 1865 verschijnt ~en repport ven Conred. Met steun ven Thorbecke vindt de
zeek eindelijk voortgeng. In 1869 verechijnt een ertikel ven T,J. ~tieltJes

in "de Gids": men legee goedkope, lege denunen en zeker geen helf hoge. Ne
1870 wordt de dam neer Ameland gelegd, kruin op ongeveer HW. Grote schaden
door overstorting bij stom en door iJsgeng, In 1881 grote doorbreken. In
1882 stelt Teding ven Berkhout een het Rijk VOOr de werken over te nemen.
Ir van der Vegt ven de RiJkswatersteet brengt de,·rna versleg uit: het· Rijk
dient hier onbekrompen te helpen, Rapporten ven de Friese ingenieurs Kerk
hoff en titrootmen dringen echter in een andere richting. De Mij, wendt zich
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tot Îr C.Lely, secr. van de Zuiderzaevereniging en deLe brangt in 1888
rap.,ort uit. Hij blijkt voorstandar van indijdng ineens. De bestaende
bodem is goed; ér is ó200 ha klei, }450 ha goed gemengde grond, 1200 ha
zandig gemangde grond, 1000 ha zand en 1950 ha water (rapport VAn prof.
Maijer) •

In 190} vindt de liquidatie van de ~ij. tot landaanwinnin~ plaats.
In 191} vraagt Dr Ir L.A. Sanders concessie aan voor een plan tot directe
indijking. Hij is directeur van een firma voor het uitvoeren van beton
warken te Amsterdam. Kostan van zijn plan ongavaer f.l}.OOU.OOO. In 1917
wordt door zijn toedoen de "Vereenig1ng Amelands Polder" opgericht (net
o.a. Colijn er in). Lely, thens minister, zegt in de Raner, dat de .Iadden
op drooglegging liggen ta wachten en uit de officieuze gegevens blijkt,
dat hij de droogleggingspl~ van de Nadden technisch en economisch ho
ger stelde don de Zuiderzeewerken, zij het ook van ninder importantie.
~ortrnan brengt echtar bezwaren naar voren; in principe bahoran zulke wer
ken,uitgevoerd te worden door het Rijk, alleen in noodgevallen kan aan
conéassievarlaning gedacht worden. Overigens heeft hij geen bezwear, is
zalfs voorstander. Het rasultAat is echter, dat op de aanvrage van ';anders
afwijzend wordt beschikt "daar door de regering ernstig wordt overwogen de
indijking zelf tar hand ta nemen". J::r wordt aan de Rijkswaterstaat 0pl'e
dragen een uitgewerkt plan te maken. Zie het rapport R 21& vnn Ir I/.il.
Bakker van 1921. In dat jaar gaotechter Dr danders fuilliet. Ir Bakker
stelt voór langzame verovering door op~libbing, nadat da hoofddalnMen naar
de eilanden zijn gelogd. Hij begroot v~orts :
Tarsehellingerdam op f. 9.800.000
Amalanderdam op f. 4.;00.UOO
5 hoofden op f. }.l~O.üOO

Van de drie plannen tot direkte indijking, nl. van Tading ven rlark
hout {18911, Sanders (191}J en Lely (1888J vindt Bakker het laatste het
beste en nog steeds in. grote trekken van krecht. In 1921 ziet de Uinister
er echt er van af iets in de een of andere zin te doen.

Draisma de Vries schrijft in 1921 nog een brochura. Hij wil 5 pol
ders: de lIastwaddenpoldar 40.0UO ha, de Oostwadd~npolder 11.000 he. de
polder Schiermonnikoog 12.000 ha, de polder Nittershoek 22uu ha en de
Ezumapolder óvO ha, saman 71.800 ha. Ramear keurt dit af.

In 192} vraagt de aannemer Ten Bokkel Huinink concessie voor een plan
tot direkte indijking. ~ortman, Dir.Gen. van de Zuiderzeewerken, maekt
d''',rtegen bezwaar in verband met de eigen rijshoutbehoefte. Ten Bokkel
Huinink wil 2ó.000 ha indijken, kostenraming f.}4.üOO.000. De Rijkswater
staat steunt 'de aanvrel'8, de Zuiderzeewerken is er tegen gekent. ilet
Dept. van Binnenlandse Zaken dringt ean op een Commissie om te beslis3en
áf het Rijk dan wel een particulier de werken moet uitvoeren. Het dept.
van Financiën is echter actiever en laat door Ir Verhoeven een eigen rap
port uitbrengen. Deze acht het inpolderen inaens niet varBnt~oord.

In 1928 vraagt men nog iets in de Tweede Kamer omtrent de plannen,
doch het antwoord daerop luidt, dat men landwinning door greppelen en
dergelijke werken bevorderen ken. Deze taak neemt het Dept. van Financiën
tor hond, doch hiervan komt nagenoeg niets terecht, omdat het terrein zich
d8~rvoor niet leent.

Zie voorts: rApport lUg. 97. Dr Ir J. van Veen, 1942
Verland1ngsmogelijkheden langs de Nederlandse kust,

en ook de verslagen ven de Landwinningseommissie van de Dienst voor het
Nationele Plen, voorzitter Dr L.R. Ilentholt.

Zia ook: Rapport Alg. 47.
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