
RAPPORT Ne ,e7
INPOLDERINGSPLANNEN VAN DE LAUWER5ZEE 1845-1927

l

l

"

o

;Cl=

-""""'1- __ \-, ,i.n
« ~Iu

KROS 1848

.;

- ... flu.ld1lk
A .. llItll:t' om!,,, l

PLAN

PLAN èlJ'·IMI5SIE 185:5

r,ir-.-----
o

""'lN"l'ltt r.

PLAN 0ROET C.5 1847

A '.\. -/. I~ I Fm"'Jwt"jld"Cn kdl"1<Jd1
B .1. 11j,,('~1':";11 Uboe:n'Mltt ~~"'l .I,

C ~dHll' '1", H",
o i,-'UW\, "r.J ... ll'" 1(11 J "'1l1~Odnl J
E Il " ti..,

JL PLAN MELLEMA 1851

lr

."

".&o .,

=

.. HORNllUtl.LN

1000ITKAMP

•• wlolHI ':fN

,::"I,;n.. ~'-1I'

..• <=:1.

- onlwolpl'n ~k!.IKhllllCJ

).,dndlÓ:n

A slulu"n c.Qf:tpoV.

PLAN VAN DI60ELEN 1849

. "
-•..

• rUINAARO

L-

r- l'
"'&o 0

5ITUATIE. ""'~ 1. d Il.j '1;:,

~ VM HET BEHANDELDE 0Ea:ED-lL

I f?Jl. I
o ""~

l
r

A ~Utl.t'n(.Uf1'lp"'l<
_ : boe':':lnq~b,;zd

_Cl., .. ""
LAUWER.5ZEECOMMI55IE 1904

_dyl<en
A du,kel~

B ~'UI~
C__ J roctcmqr-b'cd

PLAN DRAI:;MA DE VRIES 1921

",TERNAAfln

.-:>

.:ourkAMP

--_..... l ...... ~.: ~,k.Jn..ooI

r ~l.l"·'l~~L 0,)

PLAN VOLKER EN B05 1894 1, PLAN

I~-~----

oTB~NAf\.IW

~a."~"

ç..: ,LlJ:"'J:""'~....:o;.

B ul:"'J:CI"lg'-"~1 :>C.Fl\..II ~

1
II

_I,~·(·.,]

A '':l!'ocom:->'f'),

---- :f ... "tel,rrq:l<drlokd

\. . . .!Ç)
~M"
~-t

PLAN VERMAES 1879

PLAN ELLENS 1906

DOI'.MUM

o U1NAA~O

L

I

l



G. Spiekstra.

RAPPORT: Ala. 187.

R 281. D 46~.

Geschiedenis inpolderinesplannen van de
Lauwerszee 1845-1927.

1947. 46 blz. 27 bijl. 11t. 0PGë.ve 61 stuks.
1 ,5 cc

Dit rapport sluit aan op Rapp.AIg.140, waarin de geschiedenis
van ~e inpolderingsplannen van de Wadden achter Aceland en ~er

schelling wordt besproken.
Sinds de 1~e eeuw werd er langs de huidige Lauwerszee ± 14.500 hl

land bedijkt. In 1584 werd voor de eerste maal het denkbeeld geopperd
om het Dokkumer Diep aan de mond af te sluiten, doch eerst in 1717,
na ernsti~e overstromingen werd tot afsluiting besloten, de opdracht
tot uitvoering aan Willem Loré volgde in 1729.

Ook over de afsluiting van de Hunze in 1877 is lang gepraat.
Reeds in 1601 achtte men deze afsluiting gewenst, doch de gemaakte
plannen bezaten te weinig levensvatbaarheid.

In 1845 werd door F. Groet c.s. een conceosie-aanvraag tot
inpoldering ingediend waarbij Schiermonnikoog aan beide einden door
een dam met de vaste wal verbonden werden. Aangezien dit plan te
vaag was werd in 1847 een verbeterd plan ingediend. Op dit plan
werd door een daartoe ingestelde commissie in 1851 afwijzend
geadviseerd o.a. otldat de grond niet "rijp" was (te zanderig)
en omdat er tegenover een bedrag van f. 18.400.000 aan kosten
elechts f. 6.600.000 aan baten stond.

Inmiddels WilS door de Hoofdingenieur van de Friese Wateretaat
A.C. Kros in 1848 een plan ingediend om eerst een vangdan tussen
Schiermonnikoog en Groningen te maken tot 0,5 m beneden HW en na
opslibbing aan weerszijden en daarna SchiermonniJ~oog en Ameland
door dammen te verbinden met de vaste wal, waarbij het Friese Gat
open bleef en enkele delen van de Lauwerszee werden ingepolderd.

In 1849 komt van Diggelen met een plan om de mond van de
Lauwerszee oet dam van Oost naar West af te sluiten en een dam
te maken van Friesland naar Ameland.
In 1851 verschijnt een ontwerp van Mellema, dat eveneens een
afsluiting van de Lauwerszee door een oost-west lopende dam
beoogt en bovendien een vangdam van deze afsluitdijk naar Schier
monnikoog bevat, alsmede het graven van enkele kanalen binnen de
ingepolderde Lauwerszee. Tegen dit plan heeft Kros ernstige be
zwaren o.a. de kosten zijn veel te hoog (f. 19.000.000).

De reeds eerder genoemde Commissie diende in 185~ een plan
in, waarbij door een dam van Zoutkamp naar Friesland het Zuidwes
telijke deel van de Lauwerszee wordt ingepolderd (kosten
f. 4.500.000, baten f. 4.000.000). Het gevolg van dit plan wa8
het instellen van een gezamenlijke COClClissie uit de Staten van
Friesland en Groningen die reeds spoedig verslag uitbracht.
In teGenstelling met de staten van Groningen wilde de Staten van
Friesland hun medewerking niet verlenen, zodat de inpoldering
van de baan was.
In 1870 verschijnt een memorie van de heren C.Brunings en P.Calnnd
van de Rijkswaterst~~t over de afwatering van Friesland, waarin
de Lauwerszee nog ter sproke koot.
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In 1879 verschijnt er een plan van Ir S.J. Vermaes in brochurevorm.
welke slechts ~~n ~ cr, klein~ inpoldering bij Oostrnahorn omvat met
een aroot afwateringa"anllal ter verbetering van de Friese afwatering.

In 1887 wordt de inpoldering van de Lauwerszee door Ir C. Lely
als onderdeel ffezien van die der Groningse en Friese Wadden. welke
weer een onderdeel van de plannen tot inpolderins van de Zuiderzee
en het gehele Waddenffebled vormt.

In 1889 verrichtte Prof Mayer een uitvoerig bodemonlerzoek
(zie rapp.Ale.140).

In 1894 bepleit Ir Vermaes een inpoldering van de Lauwerszee
als zijnde het enige middel om de afwatering van Friesland afdoende
te vorbeteren. Hierop volgt in datzelfde jaar een concessie-aanvraag
tot pnrtiele inpoldering door Volker en Bos door een lnv-zo lopende
dam met ruine boezerna gevormd door de bestaande aeulen. Dit plan
viel bij Friesland kennelijk in goede aarde, want in 1895 diende
Friesland een plan in bij de Minister (koaten f. 6.000.000.-), wat
slechte weinig afweek van het plan van Volker en Bos. De Uinister
benoemde in 1896 een coomissie die enige bezwaren tegen dit plan had.
In 1904 komt de Lauwerszsscommissie met een ontwerp, waarvan de
kosten inclusief de verbeteringen in de beide provincies op
f. 12.316.000 werden aeraamd. Dit plan gaf aanleiding tot lang
durige discussies met en tussen beide provincies hoofdzakelijk
als gevolg van de hoae kosten voor Groningen en Friesland.

In 1908 net de Minister dis tegen enige voorgestelde wij zi
gineen bezwaren van technische aard had een nieuwe raming maken.
Het resultaat was het advies dat het hoofddoel, nl. een verbeterde
afwatering, door indijking zonder krachtige bemalingowerktuigen
niet werd bereikt; dat de grond niet rijp was en dat zelfe al was
de grond rijp de ~ndijking gezien als landwinning niet rendabel was.
Op grond hiervan stelde de Minister voor het denkbeeld van de indij
king te laten rusten en alleen tot krachtige bemalingsinstallaties
te besluiten, welk denkbeeld door beide provincies werd overgenomen.

Intussen bracht Ellens in 1906 een ontwerp voor een inpoldering
langs de zuidelijke oever van de Lauwerszee en liet hierbij de af
watering met opzet geheel rusten evenals Ir Wentholt in 1907, toen
hij nog student was, een plun tot partiële bedijking ontwierp.

Over de Lauwerszee wordt geruime tijd niet meer gesproken
als gevolg van de bouw van een aemaal bij Tacozijl.

Als onderdeel van een beschouwing van inpoldering der Wadden
in hun geheel van de hand van Draisma de Vries komt de Lauwerszee
in 1921 weer ter sprake, waarbij o.a. een dam tussen Ameland en
Schiermonnikoog is geprojecteerd.

Ir Ramser heeft ernstiffe bedenkingen en zegt o.a. dat dit plan
~echnisch niet ui tvoerbaar is door de enorme risico I s en enorm duur
is.

In 1927 stelt de heer MaBchhaupt een onderzoek in naar de cul
tuurwnarde van de Lauwerszeegronden en komt tot de conclusie, dat
deze zeer gerin~ is.

Voorgaande nrs. Rapport AlG, 47, 97, 140.




