. .S

h

c

e.

I'

W\

o "' n ,· k

0 ·o

---__...,

_j

LA UVERSZEE
nummer
···- ... ...

.··. ·.

·. ·.

.... ---~---·

<.

..

--. ,

..-

: ...

... ·- ...

Een de. _ Ükooie>'l

~--':~·,..,:·.-_. _~

/;
{

.········· .
·'

'

'

.. . - .
--·· ·::.:- .... "' ..

..

'._·

'i,'

ko 11 u rner ~omp

«:\
-~

·.

.

ry.!oclomW\en ~ayslee•
y.

.:---:_-_,
\.,

--·

:. ~ ....__ ·.··.·. ... .

{"·..

··<:...: ~
-... _

. .........

____ _.,

0

... _____ ..·' ··;.

·.

·····::

verlo~.,

,_.-::

Oot-l:

·.

.·

R.yk!.vQltvslao.l

..

~

-···::;~

.

.
.•.
.. ··_./

_

l
LAUWERSZEE
kruipnieuws

nummer van

I

• orgaan van de plantensociologiese werkgroep
jaargang 22
redakteur :
gironummer :

i

mmuner 3
december 1960
piet bakker. beemterweg 33, apeldoorn
476009 te •s Gravenhage

mededelingenblad van de natuurbeschermingswerkgroep
jaargang 17 nuDIIIer 4
december 1960
redakteur : bert nelemans, buys ballotstraat 18, utrecht
gironummer : 442109 te Groningen

werkgroepen van de nederlandse jeugdbond voor natuurstudie
*****************************************************~

Reeds in de eerste weken van 1960 werden kontakten gelegd tussen N~B,W.,,
Sjokgroep, Vogelwerkgroep en Distrikt 1 over de eventuele uitgave van een
gekombineerd nummer over de Lauwerszee en omstreken. Het heeft wel moeite
gekost, maar het resultaat ligt nu dan voor jullie, Het is een kombinatie
Mededelingenblad-Kruipnieuws geworden met opgenomen een v. W" G. bijdrage,
Voor het verzamelen van de gegevens zijn twee plantensociologies~ornitho~
logiese ekskursies georganiseerd naar de Lauwerszee, nl, in voorjaar en
najaar. Aan de ekskursues, georganiseerd in samenwerking met het distr~ts
bestuur van D 1 namen deel; Piet Bakker, Lieuwe Blanksma, Greetje Busman,
Jan W.Bi~l, Hanneke ten Houten en Bert Nelemans. Deze personen zijn dus
verantwoordelijk voor de natuurhistoriese gegevens.
Verder werd kontakt opgenomen met de Sticbting Noord Groningen. N,R.C, en
eigen .. fantasie" leverde met het bij de bovengenoemde stichting gekregen
(en gehoorde) materiaal genoeg stof voor het laatste artikel, opgesteld in
samenwerking met Lieuwe.
Rest mij nog een ekskuus voor het late verschijnen van dit nummer. Dit
werd veroorzaakt door onopgeloste moeilijkheden in verband met het verzamelen van een a~tikel.
red. N, liL W.

Flevo-ka•pJe

Als gevolg van het late ingaan van de kerstvakantie kon het door ons gestelde minimum aantal deelnemers (25) niet bereikt worden. Het kampje is
daarom, uitgesteld tot Pasen. Schrijf de da.ta maar vast op: 19-23 april 1961.
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DE VEGETATIE IN HET GEBIED VAN DE LAUWERSZEE
Bert Ne lemns
Een onderzoek naar de plantengroei werd dit jaar uitgevoerd. Het had over
het algemeen teleurstellende resultaten. De bestudeerde gebieden in hetLauwerszeebekken waren noch door afmetingen, noch door samenstelling erg de
moeite waard. Daarvoor zijn verschillende verklaringen te geven.
In de eerste plaats is daar wel de bijzonder intensieve beweiding. Bijna geen
plekje van de dijk of de kwelder is er niet afgegraasd en bemest door scha~
pen en soms ook rundvee. Wie mocht menen dat de schapen in Nederland niet
veel meer voorkomen, alleen nog wat op Tessel, moet hier maar eens van z'n
dwaling komen genezen,
Verder is nog belangrijk de bijzonder aktieve rol die de mens gespeeld heeft
en nog speelt, Het hele zuiden en grote delen van de oostkust van de Lauwers"·
zee zijn bezaaid met Spartina townsendii, het Engelse slijkgras, VantitZout~
kamp zien we bv. naar het westen kijkend een onafgebroken gele Spartinaakker.
Het enorme konkurrentievermogen van de plant is er ook de oorzaak van geweest
dat.de soort zich naar elders;uitgebréid heeft en vaak de bestaande kwelders
is binnengedrongen en het boJ8-nies evenwicht heeft verstoord. Ook de wadden"·
eilanden worden nu door deze van Groningen en Friesland oprukkende soort be~
drei gd, De enorme uitbreiding van de soort wordt ook door de mens in de hand
gewerkt. De bestaande buitendijkse gronden worden nl. allen begreppeld, De
greppels slibben vol en worden dan weer uitgebaggerd. Ue akkers tussen de
greppels komen dus snel hoger, er komt sneller begroeiing en de kwelder is
sneller rijpo Juist via deze greppels kan Spartina nu echter overal in de be·~
staande vegetaties binnendringen. In 1936 is er, in het kader van de werke··
loosheidswerken een begin gemaakt met het aanleggen van dammen van rijshout.
Deze vinden we behalve langs de Friese en Groninger kust ook in de Lauwerszee en wel over een afstand van een km of 10. Deze dammen blijven bij hoogwater net boven en vormen dus grote bezinkvelden (400 bij 400 meter), De
groei van de kwelder wordt hier enorm door bevorderd•; maar het is weer uit~
sluitend Spartina die van deze. ,..Slèeswijkholstein<Semetode" profiteert.
De Spartina-akkers zijn botanies niet erg interessant. Ze dienen vooral als
schuil- en broedplaats voor de vele vogelsoorten, Slechts bij de Wilhelmina~
trap, een km of 2 ten zuiden van Zoutkamp vinden we een geringe variatie, Ook
de Spartina~akkers zijn geperceleerd en midden op de eilandjes hebben zich
een aantal andere soorten weten te handhaven (vestigen?). Dit zijn Zeeaster,
Spiesbladmelde, Kweldergras (Pûcc.maritima), Klein Schorrekrui& en Engels
Lepelblad, Als bijzonderheid kan genoemd worden dat bij een bezoek in mei de
witte bloesem van het Lepelblad, in september de paarse zeeaster, het aspekt
bepaalde, Tussen de dijkvoet en de bovengenoemde uitgezaaide sJYci,rtina~akkers
vinden we een eveneens geperceleerd terrein met een redelijk goed ontwikkeld
Kweldergrasgezelschap. Ook bij de andere terreinen met Spartina vonden we
deze kweldergrasgordel tussen de dijk en de spartina.
Daar, waar de Spartina ontbrak is een stijle afslagrand het bewijs dat niet
altijd de zee terrein verliest. De grote brokken die afbreken en uit elkaar
slaan geven een goed beeld van de agressie van het water, die vooral via de
greppels ver de kwelder binnen kan dringen. De voor deze rand liggende zan3

dige (oostkust) of smeuïge slibrijke (westkust en zuiden) gronden vallen met
eb droog, 'Verspreid kunnen we hier prachtig ontwikkelde Zeekraalplanten vin,;>
den, verder wat Spartinapollen, een enkele plant van Klein Schorrekruid en
verwarde kluwens Zeesla en andere wieren, Wat uitlopers van slenken, mossel<banken en ribbel~ en golfvelden brengen de verdere variatie in dit voor vo<,
gels zo belangrijke voedselterrein.
Het kweldergras is naast de Spartina wel de meest voorkomende soort in het
Lauwerszeebekken. 'Vrijwel overal waar de zeedijk niet door het water konstant
omspoeld wordt komt ze dominerend voor. Dat is dus bijna overal, want alleen
langs de Friese kust, bv, bij Oostmahorn schuurt de stroom te dicht langs de
dijk om aanslibbing te kunnen verhinderen, De hele natuurlijke vegetatie van
de Lauwerszee behoort eigenlijk thuis in bet Kweldergrasgezelschap, Als bege·
leiders komen vooral Melkkruid, Zeeaster, Gerande Schijnspurrie, en Klein
Schorrekruid, in iets mindere mate Zeeweegbree, Fioringras, Rood Zwenkgras,
Engels Gras en Deens Lepelblad en af en toe Strandzoutgras, Zeealsem en P.erts,
hoornweegbree voor. De twee laatsgenoemde soorten werden door ons alleen aan
de de Friese kant aangetroffen, het Zoutgras aan beide, Op een stukje kwel··
der ten noorden van Oostrnahom werd ook Lamsoor aangetroffen, een soort die
er echter ongetwijfeld meer zal voorkomen,
Een aantal van de bovengenoemde soorten geven al een ontwikkeling aan naar
volgende vegetatiestadia, met name de drie" grassen" Fioringras, Rood Zwenk~
gras en Engels Gras. Een duidelijk ontwikkeld gezelschap werd er echter niet
aangetroffen. Bij Vierhuizen, Dokkumer Nieuwe Zijlen en bij Paessens trad
Rood Zwenkgras over kleine oppervlakken dominerend op. Ook het Engels Gras
wist in dit laatste gebied, het door het overwinteren van de Brandganzen zo
bekende. ., de Bant", tot dominantie te komen. Ook hier betrof het echter te
kleine oppervlakken om van een gezelschap te spreken,
Ter afsluiting van deze schets van de vegetatie een drietal opnamen uit de
Kweldergras gemeenschap, gemaakt op 22 september 1960 door Jan WoBijl en
schrijver.
oppervlakte
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Het is misschien wenselijk nog even te vermelden dat op een tweetal plaatsen
nl. bij Oostmahorn en bij Dokkumer Nieuwe Zijlen van de kant af onbereikbare:
dus onbeweide eilandjes lagen waarop zich kolonies van Visdief en Kokmeeuw '
gevestigd hadden. De planten waren hier groter, beter ontwikkeld, maar ophet
eerste gezicht week de samenstelling niet af van de aangrenzende, beweide de~
len. Wel viel in het voorjaar de bloei van Engels Lepelblad op, de enige
soort die we in de rest van de Kweldergrasgezelschappen niet vonden. Op enke~·
Ie plaatsen hadden ook" landplanten" zich op de kwelder weten te vestigen,
een enkel Madeliefje, wat Witbol rn Zilverschoon, Veel toekomst hadden deze
soorten echter niet.
Dat valt echter nog te bezien, Er is nu besloten een begin te maken met de
afsluiting van de Lauwerszee; het zoute water zal dan geleidglijk aan vervangen worden door zoet. Het is dan echter wel 1970 geworden. Met de verzoeting zal een invasie van nieuwe soorten het gebied binnenvallen en het zal
bijzonder interessant zijn vergelijkingen te trekken met de ontwikkeling in
Flevoland, Hier vielen gronden droog die de laatste 20 jaar onder zoet water
gelegen hadden; in Lauwerszee zijn het gronden die overspoeld zijn door zout
water.
Als de vegetatie zich in het Lauwerszeebekken geheel ongestoord zal kunnen
ontwikkelen zullen uitgestrèkte riet~ en biezenvelden ontstaan, een ideaal
terrein voor vogels met ongetwijfeld ook grote botaniese waarde, Het is echter waarschijnlijker dat belangrijke delen ingepolderd, en akkers, weiden en
bossen aangelegd zullen worden,

ENIGE OPMERKINGEN OMTRENT DE VOGELS VAN DE LAUWERSZEE
Lieuwe BLanksma
Algemeen overzicht

~

De Lauwerszee is een uitloper van de Waddenzee zodat het water vrij rustig is.
Het laat dus ook veel fijn slib bezinken, waardoor het wad erg slikkerig is en
tamelijk moeilijk begaanbaar. Dit bezinkingsproces wordt door Waterstaat bovendien nog bevorderd door het aanleggen van vele strekdammetjes, gemaaktvan
rijshout.
Tussen deze rijsdammetjes hoogt de grond zich redelijk snel op waardoor grote
velden Spartina zich ontwikkelen. Zo krijgt men, vooral aan de Zuidkust van
de Lauwerszee grote kwelders met vooral 's winters hoog geel" tiet". Als voedsel voor de vogels (behalve fraters en spreeuwen) is het waardeloos, wel kan
het nog gebruikt worden als nestmateriaal voor Kapmeeuwen, Kluten en Visoieven.
Aan de zuidkust komen drie oude rivieren uit in de Lauwerszee: in het Z"W" de
Dokkumer Ed, in het Z"Q" de Lauwers en het Reitdiep, Zo vormen, voordat ze in
zee uitstromen vrij grote zoetwaterbekkens, omzoomd door brede rietkragen.
Dit zijn belangrijke broedplaatsen voor moerasvogeltjes, eenden, meerkoeten,
waterhoentjes en futen,
Achter de dijken rondom de Lauwerszee treft men vrijwel alleen bouwland aan
(zware zeeklei) waarop tarwe, aardappels en suikerbieten groeien en waarin
weinig vogels te verwachten zijn. Er wordt beweerd dat een Blauwborstje gehoord is in een van de ret riet begroeide sloten aan de zuidkant van de Lau5

----
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werszee, o. a, bij Zoutkamp staat langs de weg een mooie rij meidoornstruiken,
een paradijs voor lijsterachtigen in het najaar,
.Aan de Friese kust liggen nog twee gebruikte kooien en twee vervallen; in
Groningen zijn er nog twee in gebruik, Het grote voordeel (laten we over de
nadelen niet spreken) van deze kooien is hun "paalrecht''', dat bepaalt dat in
een straat van 750 of 1500 meter" gerekend vanaf het middelpunt der kooi, ab~·
solute rust moet heersen, Hierdoor worden deze kooien in alle tijden van het
jaar een prachtig vluchtoord voor vele soorten vogels,
De Bant

1

•

Dit is een vrij jonge polder, de buitendijkse kwelder werd in 1951 omgeven
met een lage zormrkade van bitumen, zodat hij nog slechts bij zeer hoge vloe··
den "s winters onder kan stromen, 's Zomers wordt hij gebruikt voor het .wei~
den van schapen en hokkelingen, 's winters is de polder niet in gebruik.
Voor de dijk liggen een aantal st(['ekdammetjes van rijshout waartussen hier en
daar pollen Spartina opschieten, Tevens ligt er een klein plaatje, begroeid
met zoutplanten (en natuurlijk weer Spartina) waarop een visdieven~ en kok~
meeuwenkolonie gevestigd is, Het gras van de polder geeft als alle polders,
een ruime hoeveelheid voedseL In het voorjaar vele wormen en aanverwante ar-.
tikelen voor weidevogels, in de winter gras voor de vele Brand~nzen, Het wad
tussen de strekdammen valt bij elke eb droog, zodat men daarop altijd vele
steltlopers, bergeenden, eenden en wat dies meer zij kan aantreffen,
Ik bezocht het gebied o,a, in mei van dit jaar. In de polder broedden toen
vele kieviten (ong,25 paartjes?), grutto's (5 paren?) en tureluurs (ong, 15
paren?), Deze getallen zijn geschat, we hebben de weilanden niet afgezocht,
Op het kleine eilandje dat tegen de zomerdijk aanligt bevond zich een kolonie
van Visdieven (ong, '50 nesten) en Kapmeeuwen (ong, 75 nesten), waartussen en~
kele paartjes Tureluurs broedden Ook zullen er zeer waarschijnlijk een paar
nesten van Kluten tussen gelegen hebben,
Enkele andere vogels die we op bovengenoemde ekskursie tevens aantroffen: 15
Boerenzwaluwen, fanragerend boven enkele kleine poeltjes; 20 Futen, zwemmend
en duikend in een slenkje tussen de Rijsdammetjes: 500 Rasse Grutten,verspreid
tussen de dammetjes op het drooggevallen wad (ab); 3 Tapuiten, rondzwervend;
20 Bergers op ret wad; 1000 Bonte Pieten, al weer op twee plaatsen op de hoog·watervluchtplaats, een in de polder, een op een zandrichel tegen het eerder~
vermelde eilandje.
Van de vogel bevolking in de nazomer op de I:Rnt kan ik niets uit eigen erva~
ring vertellen, Uit een gesprek met de opzichter is me echter komen vast te
staan dat het er dan wemelt van de steltlopers, Grote hoeveelheden Bonte Pie~
ten, Rosse Grutten, Wulpen en Regenwulpen, Goud~ en Zilverplevieren moetener
dan voorkomen, Hetgeen mij niet verooast, want het terrein is er geschikt
voor: een groot stukdroogvallend wad bij eb en een rustige overtij ingsplaa ts voor
hoogwater, Tot nu toe echter allemaal vogels die men elders in den lande ook
vrij geregeld aan kan treffen, De beroemdheid van de Bant echter zijn de
Brandganzen die men er geregeld van eind oktober begin november tot in maart
kan aantreffen, In de maanden december, januari en februari worden daar vrij··
wel constant een paar duizend waargenomen, Enkele cijfers: februari 1957: 2000;
november 1957: 3000~5000, even in het binnenland achter de Bant, Zelf heb ik
6

het gebied enige malen in de afgelopen winter en voorjaar bezocht en ook toen
waren er dergelijke grote aantallen aanwezig, De schuwe gans heeft rust nodig,
die er in de afgelegen polder geltkkig nog te vinden is, en bij verstoring
een uitwijkmogelijkheid, het wad, 's Nachts slapen zij doorgaans in de pol~
der, overdag verlaten zij deze ten delen om ook in de nabijgelegen polders te
gaan grazen. Hoewel het gras intensief kort wordt afgebeten doen zij nauwe~
lijks schade. Tussen de groepen Brandganzen kan men ook vaak enige andere
ganzen aantreffen als Kolganzen en Rotganzen. Tevens zijn in de winter hondero
den Bonte Pieten, Bontjes, Eenden en Talingen te vinden, de daar geregeld
rondstruinende Bonte Kraaien niet te na gesproken,
Het zal een ieder duidelijk zijn dat de Lauwerszee àicht moet. Voor de lhnt
brengt dit echter met zich mee dat er, althans enige tijd bij de aanleg van
de afsluitdijk, de rust verstoord wordt, Voor zover mij bekend wordt deze
nieuwe dijk immers aangelegd, juist op de plaats waar de zomerdijk en de oude
dijk van de ·Bant samenkomen. Het zacht keffende geluid van de Brandganzen zal da
dan ongetwijfeld verdrongen worden door het harde lawaai van mensen en moto"
ren, Of na de aanleg van de dijk de rust zal weerkeren is de vraag, een ver-"
keersweg zal er nl, overheen gelegd worden, Een nog grotere vraag is het of
de Brandganzen het dan nog believen terug te komen, En toch.,,, ,.,maat de Lau,
wersse tichtl"
Oostrnahom

De diepe vaargeul loopt hier vlak langs de zeedijk zooat er geen landaanwin··
ning mogelijk is, Bij eb vallen er geen gronden droog, waardoor men er geen
voedselzoekende vogels aantreft, Op de dijk pleegt wel eens een lapuit rond
te zwerven, Vanaf de boot naar Schiermonnikoog worden geregeld Zwarte Zee~
eenden en Eiders waargenomen,
Ezumaziji·

In de lilimb:t van de dijk ligt weer een stukje bijzonder slikrijk wad met riJs~
dammen, dat dus bij eb droogva:tt, Hierop vindt men weer de gebruikelijke vo·"
gels, doorgaans echter in geringe aantallen.
Bij Ezumazijl mondt de Zuider Ee uit in de Lauwerszee, Rondom deze oude ri~
vier liggen vrij lage graslanden, waartussen enige kolken en twee vervallen
kooien, In deze streken grazen de Brandganzen van de Bant vrij geregeld, Ook
de kolken en de kooien herbergen veel waterwild. Nadere gegevens hierover
ontbreken me echter,
Dokkumer Nieuwe Zijlen

Het plaatsje zelf is van weinig betekenis, het bestaat slechts uit een sluis
met brug en cafe en enige kleine huizen. Hier stroomt de Dokkumer Eed Uit in
de Lauwerszee waar hij zich voortzet in een nauwe, maar vrij diepe vaargeul.
Aan beide zijden daarvan valt het wad bij eb steeds droog; buiten de eigen~
lijke trechtermond bre.innen dan weer de rijsdammen. De eersten hiervan lopen
vrij ver het kale wad in omdat er niet zoals gewoonlijk een grote opslag van
Spartina is, Binnendijks verbreedt de Ee zich bij de sluis en vormt daardoor
met zijn rietlanden een mooi terrein voor kleine zangers,
Vlak bij de sluis liggen op de kwelder enige kleine poeltjes, grotendeels
dichtgegroeid met Spartina, waartussen vele Watersnippen broeden, Verder be=
7

vinden zich daar enkele nesten van Kluten en Tureluurs, De kwelder is ver~
derop erg snal en bevat in het voorjaar dan ook weinig broodvogels., .Aan de
noordelijke oever van de slenk ligt echter nog een tegen de kwelder aange=
groeideilandje waarop zich een kleine kolonie van;Visdieven en Kapmeeuwen
bevindt (totaal ong. 25 nesten),
Oostelijk van de slenk vallen bij eb steeds grote stukken wad droog, daarmee
een prachtig voedselgebied vormend voor de bezoekende vogels in de nazomer,
Men kan er in die tijd dan ook z'n hart ophalen; Rosse Grutten, duizenden
Bonte Pieten, vele Kluten, Bergers, Steltlopers: Bontjes in grote wolken,
kortom het beeld dat overal langs de Lauwerszee te zien is,
In de herfst heb ik er meerdere malen Brand~ en Kolganzen waargenomen, Dit
was steeds midden op de dag, hetgeen me doet denken aan een opmerking datde
Brandganzen overdag vaak de Bant verlaten .om elders voedsel te zoeken Hier~·
tegen pleit echter dat op twee dagen, nL 12 maart 1959 en 14 naart 1959 dè
aantallen opvallend gelijk waren, nl, 20 Brand~ en 180 Rotganzen op de 12e en
18:,: later 35 Brand= en l88_Ro.tganzen op de 14e. De beide keren zaten ze ge=
deeltelijk op de smalle kwelderrand aan de noordelijke over van de slenk, de
rest zwom op het water, In deze tijd vertoeven een paar honderd Watersnippen
geregeld in de kleine, half dichtgegroeide poeltjes naast de vaargeul bij de
dijk. Op de rijsdammen wat meer· naar het oosten treft men er vrijwel altijd
een aantal (5 tot 19) Blauwe Reigers aan, een merkwaardig gezicht, die die~
ren op het wad, In de slenk werd enige malen een.Aalscholver gezien, zoals
men die ook vaak in de Zoutkamperslenk waar kan nemen.
Wilhelmina trap

Dit is het ekskursiegebied van afdeling Groningen bij uitnemendheid, Het
dankt zijn naam aan een houten trap tegen de dijk aan. die er eens is aange'·
legd voor een bezoek van K.M" Koningin Wilhelmina,
Vlak echter de dijk bevindt zich een smalle graslandkwelder wáarop een aan~
tal schapen vertoeven, Daarachter komt dan een uitgestrekt schorrengebied
als resultaat van de landaanwinningswerken van Waterstaat, Het bestaat uit
een stelsel van modderwegen die loodrecht op elkaar staan, met daartussen
grote, moeilijk begaanbare velden met Smrtinagras, De., wegen", opgegooid
tegen de vroegere rijsdammen, liggen wat hoger en daarop vinden we dan nog
wel de resten van de oorspronkelijke zoutwatervegetaties, maar de ertussen
gelegen lagere percelen zijn slechts met Spartina begroeid, Dit hele stelsel
is doorsneden door een netwerk van ontwateringssloten die uitmonden in een
aantal bredere kanalen (doorwaadbaar bij laag water), Aan de periferie ten=
slotte verdwijnt de Stnrtina om plaats te maken voor ZeekraaL 'De buitenste
rijsdammen lopeu geheel door onbegroeid slik, Tussen het strookje grasland
aan de dijk en de •• rietvelden'' ligt een diepe overbrugde slenk waarin altijd
vachtig van dichtbij fouragerende Kluten en dobberende Eenden zijn waar te
nemen, Tijdens hoge vloeden in het najaar staat het water geregeld tot aan
de voet van de dijk,
In een identiek gebied ten N.G, van de Kollumerpomp ben ik slechts een keer
doorgedrongen zodat me daarvan· de gegevens ontbreken.
In het gebied werken geregeld slikwerkers voor de landaanwinning, Zij bevin=
den zich echter merendeels bij de verstverwijderde dammen, waardoor de broed=
8
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vogels dus niet gestoord worden, Heel wat ongunstiger staat het echter met de
Zoutkamper jeugd, die, ondanks de regelmatige kontrole door een opzichtervan
It Fryske Gea, en het welbekende bordje, regelmatig een kijkje komen nemen,
Het stukje grasland tegen de dijk aan is een geliefde baltsplaats voor Kempc·
haantjes, Er zullen in de omgeving ongeveer·5o paartjes gebroed hebben In
mei van dit jaar(1960) heb ik het gebied aan de oostkant van de grote weg die
dwars door de rietvelden loopt, nagegaan op de broedvogels, Resultaten: Wil~
de eend 15 paar; Slobeend'5 uur· Tureluur 100 paar: Kemphaan 35 paar; Kluut
100 paar: Graspieper 10 paar: Kneu 5 paar: Grauwe Gors 5 paar; Rietgors 15
paar, .Aan de westkant van de grote weg ligt een soortgelijk gebied dat ik
toen echter niet doorkruist heb, Naar schatting broeden daar ook nog een 150
paren Kluten en'50 paren Kokmeeuwen.
De eenden tref je meestal aan tussen het riet aan de kleine afwateringsgeult,
jes. Kluten,_ ·Visdieven, Kokmeeuwen, Bonte Pieten, Tureluurs en Kamphanen op
wat hogere delen, vaak langs de bredere kantlen, De nesten van de kleine zan··
gertjes liggen verscholen tussen de Spartinahalmen,
In de nazomer kun je er grote aantallen steltlopers e.d. aantreffen op de
schorren en de niet ondergelopen wadden tijdens hoog water. Bonte Pieten,
Wilsters (Goudplevieren), Wulpen, Bergers, T.alingen, Ruiters, Bontjes bij
wolken van honderden, Overal spatten dan de Watersnippen op uit de rietvel~
den. GafiZen en zwanen komen er onrege1matig en in kleine aantallen voor. In
juni 1959 zijn er twee'Vale Stormvogeltjes waargenomen, Vaak hangt boven het
riet een Bruine Kiekendief terwijl er soms ook de Blauwe voorkomt, Buizerden
worden er regelmatig, biddende Torenvalken zelfs veelvuldig gezien, November
1959 zage we twee vechtende Slechtvalken hoog boven ons tegen een straalblau~
we lucht.
"s Winters dienen de rijpe halmen van de Spartina troepjes Fraters (tot ong.
100 stuks) tot voedsel, Ook Spreeuwen, Rietgorzen, Grauwe Gorzen, Leeuweriken
en Piepers maken hier gebruik van. In de slootjes tussen het riet liggen dan
tevens vele eenden; Wilde Eend, Wintertaling, Slob, Pijlstaart. Deze kan men
ook buitengaats op het wad aantreffen. Hoewel re aantallen sterk zijn terugge~
lopen zijn er ook dan nog behoorlijke aantallen steltlopers. Ook b:ij strenge
vorst komen er .nog vaak Kieviten voor, terwijl in die tijdene het gebied ook
vaak bezocht wordt door Bonte Kraaien,
Vierhuizen en de Zoutkamper slenk

Alhier een vrijwel gelijke situatie lis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen: een smalle diepe vaargeul met daarnaast een smalle kwelder.
Welke en hoeveel vogels er broeden is me onbekend. In de.nazomer en winter
fourageren vele vogels langs de randen van de geuL Een paar getallen l}it november 1959: Wulp 2 00; Tureluur 200; Berger 500; Wilde Eend 600; Wintertaling
250; Pijlstaart 200; Bontjes 1000. In de diepe slenk treft men bovendien eni"'
ge andere soorten aan die wat buiten de bovengenoemde groep vallen: vaak enkele Aalscholvers, in november 1959 een 25 Futen, 1 Dodaars en 1 Zwarte Zeeeend. Ook.Brilduikers kunnen we er geregeld aantreffen. Tegen de dijk liggen,
in de kwelder, enige ondi~pe plassen die gewognlijki~en groot aantal Snippen
plegen te herbergen. Hoewel ze langs de gehele kust onregelmatig gezien wor~
den wik ik ook de Sneeuwgorzen even noemen. Dit is dus niet een soort die
vooral in dit gebied kan worden aangetroffen. Hetzelfde geldtvoor de Strandleeuwerik; beide soorten kan men zo tegen de dijk of op de droge kwelder vinden.
9

l

I
I

\

'

I

·'

,·,

.. -. -_ .. -:

'\

,··-~

_- - -c: ;-? -

- - -.- _- - :0 -- ~ -

.....

·.

_-

L"~e.awavci-en

- -- ,,..."... -''

Oo~l:

\

--·

,;

•.
.... ----..
...... --.
.:, . -··l,. . -----,.------··

)

•

...

~

..

a/4

•"~

•

As.~:.~l1

>

.·......
n
u
.~~.-"

...-

-

-

"'.r,.

-

-

......... -

-..

··"~

•

tillil

- """;

_N.D.p,_- -

~ .. ~ .......

svens van het op
de

tauwer~-z..ee.

a. ~\Ja levend 3ebied.
A= oan~ lu·1~in~
le-3. ~vuini-Hioglc.

Nieuwe.-

clyk

lauwev-1.1..ee~yk

~ = ~evenü.e dello.~1<>o~le.
A

Elumaz.yl

Ooslm horn

lokkumer
yle.n

A

"Zoulk mp

Hec

--------

- ---

-x.onde..-

br>~.+A.p.
.Sm.

--

Lpn

+-A.p.
+A.p.

toekom~\.i,ge.

L

a\.twer.s.tne.eY.

in polclevin.5

00

Akkey\and

1~91

bos,

D

voc.hli3

S~'"a~\a,.,d.

....-;

Dijksmeertje bij Homhuizen

Ten N"O" van Hornhuizen, dus buiten de eigenlijke Lauwerszee ligt een klein
meertje achter de zeedijk als restant van een vroegere uitgraving, Erg on<•
diep, ten westen een elzen··populierenhaag. verder omzoomd door een rietkraag.
Het vervult een ongeveer gelijke funktie als bv, een oude vervallen eende ·
kooi, nl, in de berfst en winter als yluchtplaats bij ruw weer (Kluten en
Bergers kun je er prachtig van dièhtbij zien fourageren) en in het voorjaar
als broedplaats (het ligt er rustig, een heel eind van de drukke bewoonde
wereld), Soorten die er de laatste jaren broedend aangetroffen werden zijn
bv, Wilde eend, Waterhoen, Meerkoet, Houtduif, Tuinfluiter, Grasmus, Merel,
Fitis, Kneu, Witte Kwik, Grauwe Gors en Geelgors.

HET DIJKMEERTJE. INVENTARISATIEGEBIED VAN AFDoGRONINGEN
Eert Helemans
Een km of zes ten oosten van de overgang Latwerszee·Waddenzee ligt in de gem.
Kloosterburen een meertje, Het ligt direkt achter de bûitenste zeewering en
behoort met de Zyiderzeemeren, tot de jongste menselijke scheppingen. In 1923
teisterde een zware storm de dijk en de ervoor liggende kwelder en de voor
herstel benodige grond werd achter de dijk weggehaald, Een akker van ong. 1~
ha werd a~gegraven tot een diepte van 2, 75 meter . Het Dijksmeertje was ont··
staan. Wind bracht regelmatig zand en slib, wind en vogels zorgden voor zaad~
jes en het door kwel flink brakke m:ter begon dicht te groeien.
Na ruim 30 jaar werd Wietema's Pla~ zoals de omgeving dit meertje genoemd
heeft, ontdekt door de N.J.No en in de jaren 1958 ~ 1960 op ekskursies en
weekends geïnventariseerd door afd. Groningen met hulp van de andere afdelin~
gen in D" 1 en de sj okgroep,
Van de dijk af gezien zien we een rechthoekig perceel liggen, Links (oosten)
en achter (zuiden) omzoomd door afwisselend riet~ en zeebiesgordels die in
dikte varieren van 2 ~ 20 meter, De voorkant (noorden. tegen de dijk aan) is
vrijwel onbegroeid, Alleen in het midden ligt een klein rietveldje, De rech~
ter (west~) kant is botanies veruit het meest interessant. ·Via een kaal zan~
dig slib krijgen we een opvolging van·allerlei vegetatiezones: het dichtstbij
de dijk via zeekraal, kweldergras (P,mar.) en ronde rus, in het cdntrale deel
via riet of zeebies en ronde rus en achteraan via riet en zilte zegge:. komen
ze allemaal in een roodzwenkgrasvegetatie, Deze op zijn beurt gaat weer over
in kruipwilgstruweel en tenslotte in een bosje met wilgen en populieren en
een ondergroei m~t addertong, Dit alles vindt plaats in een gebiedje van nog
geen halve ha. Het opvallende is dat, ondanks de snelle opvolging van plan~
tengezelschappen, deze toch duidelijk ontwikkeld zijn,
De zeekraalgoi'de:tlis vrij oninteressant, andere soorten ontbreken vrijwel ton
taaL Opgemerkt werd wel dat de eerst optredende exemplaren fraai ontwikkeld
waren en een hoogte bereikten van 8 - 9 cm, Hoger op werden de eksemplaren
talrijker, maar kleiner en in hun óptimale gebied (ze bedekten toi:m .40 %) was
de gemiddelde grootte naar 4 -'5 cm. Nog hoger op vtimden we tenslotte alleen
kiemplantjes, Het grondwater was ondertussen van 8 op 12 cm diepte gekomen.
··~~enkele plaatsen is de zeekraalgordel onderbroken.door een riet- of zeebies~

facies Het beruchte engels slijkgras, beter bekend onder de naam Spartina,
ontbreekt nog vrijwel geheel, De enkele pollen vooraan de dijk kunnen in de
toekomst echter van veel belang zijn. Een bijzonderheid was verder nog dat
er misschien een duidelijke uitbreiding van de zones te konkluderen valt uit
de waarnemingen van de afgestorven, verhoutte zeekraaleksemplaren van het voc·
rige jaar, We kunnen deze gordel het beste laten behoren tot het door Den
Hartog onderscheiden Salicornietum strictae,
De tweede duidelijk te onderscheiden gordel is die van het kweldergras, In de
opnamen vinden we als begeleiders zeekraal, zeeaster, gerande schijnspurrie
en klein schorrekruis naast riet en rood zwenkgras uit de aangrenzende vegec·
taties,. Het is een gesloten dek van grote pollen met enkele kleinere in de
voorgaande vegetatiegordel, Het kweldergras domineert v<lkomen, de andere
soorten zijn slechts in geringe hoeveelheden te vinden met uitz, van zee~
kraaL Dit komt echter vnL als kiemplant voor,. We hebben hier te doen met
het Puccinellietum maritimae,
Opvallend was overal aanwezig een' 5 ., 25 cm brede gordel met twee soorten:
ronde rus en melkkruid, die als een bruin randje de overgang naar de festuca~
weide markeerde, Of we hier te doen hebben net een apart gezelschap? Der ge lij"
ke ·waarnemingen op Voorne en Schiermonnikoog doen het wel vermoeden, De twee
kenmerkende soorten hebben echter een te groot amplitudo om ze als kensoor~
ten te gebruiken.
Meer zuidelijk begon de vegetatie met zeebies en direkt daarachter, een plan~
tengroep met naast zeebies ook zeeaster, greppelrus en spiesbladmelde; ver~
moedelijk dus een vrij stikstofrijke bodem. Hier volgde op dit" gezelschap"'
ook een zone met ronde rus en melkkruid, maar daarnaast als zeer belangr.ijke
soort strandzoutgras en al zeer vroeg ook fioringras. De overgang naar de
festucaweide was hier dan ook onmogelijk scherp aan te geven als bij het voor"
gaande, Een opvallend verschil was verder nog dat hier reeds een redelijk
ontwikkelde moslaag aanwezig was voor er van een festucaweide gesproken kon
worden, terwijl in het eerder besproken"' transekt" zelfs in de optimaal ont~
wikkelde festucaweide, geen mos te vinden was,
Als afsluiting van de ve~schillende ontwikkelingsstadia kregen we vervolgens
overal een goed ontwikkelde graszone met Rood Zwenkgras als dominerende, geo·
regeld zelfs als enige soort . Daarnaast traden Fioringras, Ronde rus en Melk"·
krui{! regelrra tig op terwij 1 een aantal soorten van vorige stadia zich wist te
handhaven, We noemen hiervan o,a,. zeebies, zeeaster.; strandzoutgras en klein
schorrekruid, Verder vinden we in deze vegetatie overal invloeden van de om~
geving omdat het milieu nu niet selektief genoeg meer is, Klei~e klaver, wit~
te klaver en ringelwikke waren overal aan te treffen, terwijl langs het er
doorheen kronkelende paadje nog vele andere soorten een plaats gevonden had~
den: kamgras, engels raaigras, madeliefje, witbol, valse voszegge en vele an~
dere, Wanneer we deze vegetatie onder willen brengen bij de bestaande .gezel"·
schappen is dat niet moeilijk, Het is het Armerieto~Festucetum, het Engels' gras "' Roodzwenkgras gezelschap, maar dan geheel zonder engels gras. Dit is
niet zo'n bijzonderheid, in de Zeeuwse en Zuid~hollandse gèbieden ontbreekt
ze ook vaak. Töch is het wel opvallend, want op de Waddeneilanden komt deze
soort zeer veel voor. Misschien is de beweiding een oorzaak hiervan, alwordt
het Dijksmeertje daar maar zelden voor gebruikt.
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Nog even kan ingegaan worden op de achteraan voorkomende botaniese ontwikke=
ling, dus de opvolging van gezelschappen van het water t.ot aan de festucaweide,
Slechts een meter of 20 liggen er tussen het water en de akkers, en hier zien
we dan opk veel eerder allerlei,_. indringers'" optreden, De vegetatie begint
hier met riet en wat zeebies, waarin al heel spoedig een aantal moerasplanten
binnendringen, nL melkeppe, harig wilgenroosje en zilverschoon, Vooral de
laatste soort wordt een van de aspektbeptlende, De overgtng naar de festuca-,
weide begint veel dichter bij het watere Als begeleiders treden behalve fio"
ringras en ronde rus ook zilte zegge en gestrekte zegge op, De zilte zegge,
grote zoden vormend, weet plaatselijk meer dan 35 % van de bodem te bedekkenHet plantengezelschap is hier echter geheel overwoekerd door planten uit de
omgeving, In een opname van 2 x 2 meter werden 20 hogere planten aangetrof,
fen waarvan er 14 tot de indringers gerekend kunne worden,
Zonder uitzondering gtat de festucagordel over in een Kruipwilg-pyrola--punt-,
mosgezelschap (Saliceto-Acrocladietum en Pyroleto--Salicetum). Duidelijk wreekt
zich in deze gezelschappen de geringe grootte van het terreintje, Het optre"
den van tal van soorten uit de omgeving heeft de natuurlijke vegetatie echter
niet kunnen verdringen. Naast elkaar vinden we er soorten uit voorgaande stadia, vooral rood zwenkgras, fioringras, zilte zegge, melkkruid en soms ook
riet en zeebies, de tot de gezelschappen behorende soorten en de indringers,
Bij de laatste vallen vooral de grassen: witbol, engeis raaigras en kamgras
op met sekundair madeliefje en paardebloem, De belangrijkste soort is de
kruipWilg die met de grauwe wilg samen vaak een soort struiklaag vormt. Ver=
der werden er aangetroffen: dauwbraam, herfstleeuwetand, rondbladig winter~
groen, zilverschoon, speerdistel, melkdistel, harig wilgenroosje en zeer jon~
ge eksemplaren van kraakwilg en ra telpopulier, De kruipwil gen worden naar ach ..
teren toe, hier dus bedoeld verder van het water, dus naar het westen, gelei=
delijk groter; andere wilgen, populieren en elzen voegen zich bij de vegetatie
en na een meter of 10 is er een bosje ontstaan met als ondergroei een vrij open
grasmat. De bijzonderheid was echter dat er veelvuldig addertong voorkomt, een
plant die we hier wel konden verwachten, maar die toch, evenals de andere
soorten overigens, door wind en/ of vogels moet z:ijn aangevoerd van de Waddenei=
landen,
In de kruipwilggezelschappen-vinden we ook redelijk ontwikkelde moslagen aan,
in bedekking varierend van 75 tot 90 %. Puntmos en Groot laddermos zijn wel
de belangrijkste soorten met daarnaast haik:JOs, dikkopmos en misschien zilt
kleimos. Om de diepte van het grondwater te meten werd er een kuiltje gegra=
ven. De moslaag bleek er ong. 6 cm dik te zijn, Daaronder kwam een humuslaag
van eveneens 6 cm, Ongeveer 20 cm in de grijzige kleiige bodem werd een zone
aangetroffen voîwadslakjes. Weer een 29 cm lager stootten we op een schel
penbank met kokkels, strandschelpen, nonnetjes en mossels. Voor het grondwa~
ter moesten we niet minder dan 60 cm beneden de moslaag zijn!! Daarbij moeten
we natuurlijk rekening houden met het feit dat deze meting verricht werd in
het vrij droge voorjaar van 1959, nl. half juni.
Tenslotte kan nog verteld worden dat er in het bosje een aantal open plaatsen
waren met een meer duinachtige vegetatie, Hier domineerde het muizenoortje in
de open vegetatie (bedekking 40~{)0 %) terwijl we er verder de soorten van het
kruipWilggezelschap aan kunnen treffen, ook rondbladig wintergroen, De addertong
field zich echter alleen op onder de bomen en niet op deze open, meest zarrlige stul\jes,
6

Tot zover het overzicht van de vegetatie. Een uitgebreider verslag met inbegrip van de genaakte opnamen en transekten zal door Distrikt 1 worden ui tge··
geven, Over de ornithologiese waarde van het terreintje kunnen we in het vo~
gelartikel over de Lauwerszee wat lezen, waarin 'Lieuwe het meertje vergelijkt
met een verlaten eendenkooi.
Sociaal~rekreatief heeft het meertje geen funktie, Het ligt ver van de beo·
woonde wereld en is slechts bereikbaar via de wegen van de boerderijen naar
de akkers, De omgeving heeft ook weinig behoefte aan rekreatie in de vrije
natuur, Bij navraag bleek men wel op de hoogte te zijn omdat er 's winters
nog wel geschaatst wordt, Het is nu nog steeds eigendom van Waterstaat, er
is ook een houten keet op gebouwd . maar gezien de regelmatige vegetatie is
het na 1924, het jaar dat het ui tgracen bem ndigt werd, nooit meer voor her·
steldoeleinden gebruikt.
n.b. De botaniese gegevens werden verzameld onder wetenschappelijke leiding
van Lieuwe Blanksma, Gerben Sjollema, Piet Bakker en schrijver.
DE· L.AUWERSZEE DICHT ••• , •

EN D.AARNA

•••••

?
Eert Ne ~emans

De Lauwers, een fn de venen ten z. Q. van Surhuisterveen ontspringend rivier·;,tje, heeft altijd bestaan, de Lauwerszee niet. De kustlijn is ook hier in het
noorden gesloten geweest, Pas in.de karolingiese tijd dringt de zee het land
binnen, vooral via de bes taande openingen, dus de riviermonden. De ga ten wor~
den door de werking van eb en vloed steeds groter, de mens wordt teruggedron~
gen en moet terpen bouwen en verhogen. Tot de 11e eeuw weet de zee te winnen
en komt het zoute water tot voorbij Dokkum, Buitenpost, Stroobos en Enumatil.
Dan begint de mens te reageren. Men begint de terpen te verbinden met dijken,
zodat poldertjes ontstaan, In :die daaropvolgende 8 eeuwen worden er ong. 30
polders en poldertjes gevormd met een totale oppervlakte van 14.· 500 lia, In
1877 werd de laatste dijk gesloten bij Zoutkamp, maar het zal niet lang meer
de laatste zijn,
Reeds in 1851 zijn er plannen gemaakt voor een afsluiting~ naar het heeft tot
1960 geduurd voor dit plan eindelijk aangenomen werd, In die periode zijn de
bestaande plannen nogal eens aan veranderingen onderhevig geweest. In 1951
nog wilde men slechts de 1220 ha droogvallen gronden in het zuidelijke deel
van de Lauwerszee bedijken. We weten echter: 1953 de Watersnood en het Noor~
den werd naar de achtergrond geschoven, Het werd ook veel te veel, Afsluit~ng
van de zeegaten in het Zuidwesten; inpoldering van de Zuiderzee en dan nog
afsluiting in het Noorden ook? Er zouden geld noch materiaal noch geschoolde
arbeiders zijn, Kon er niet mee gewacht worden?
Afsluiten, waarom?
Er is door de Friezen en Groningers. ja gedeeltelijk ook door de Drentenaren
een grootscheepse aktie gevoerd voor deze afsluiting op alle mogelijke terreineno Daarbij kwamen twee argumenten steeds weer naa~ voren, twee argumen~
ten die tenslotte ook doorslaggevens zijn geweest, Het gevaar voor overstro15

ming was te reeel aanwezig en de afwatering zou nooit bevredigend opgelost
kunnen worden zonder de afsluiting,
Van de twee is het gevaar voor overstroming wel het meest sprekend, Het bo~
venste kaarte op pagina 10 spreekt voor zichzelf, Bij een eventuele dijkdoorbraak loopt het gehele gestreepte gebied onder water. Al de oude dijken
zijn nlc vergraven, er zijn geen sekundaire dijken die het water tegen kun~
nen houden, Men vroeg zich in het noorden terecht af of er daar ook een wa~
tersnood met alle nare gevolgen van dien plaats moest vinden, voor men tot
afsluiting zou overgaan,
Het gevaar voor een doorbraak van de dijk was inderdaad verre van denkbeel
digc Bij stormen in de winter van 1954~1955 vond men sommige schepen op de
dijk terug, terwijl over grote afstanden water over de dijk was geslagen.
De dijkhoogte is op pagina 10 schematies weergegeven terwijl ook de voor vei=,
ligbeid noodzakelijke hoogte is aangegeven, Op enkele plaatsen is de dijk 1%
meter te laag!!!
De afwatering is een van de grootste problemen in het noorden, Ook op het
bovenste kaartje is het op de Lauwerszee afwaterende gebied aangegeven, Een
deel van het zich in Friesland verzamelde water wordt ook in het westen ge·,
spuid, maar ruwweg kan toch gezegd worden dat 200" 000 ha voor de afvoer van
!;let overtollige water geheel afhankelijk is van spuimogelijkheden op de Lau·,
werszee. Het aantal gemalen is op het ogenblik ook ontoereikend. De Friese
boezem, in oppervlakte gelijk aan Rijnland, heeft slechts ~ van diens maal~
kainciteit. Het gevolg hiervan is dat grote gebieden een te hoge grondwater~
stand rebben boor akkerbouw en noodgedwongen geheel uit grasland bestaan. Het
aantal mogelijke bedrijven is met akkerbouw veel groter terwijl er bovendien
een overproduktie van zui velprodukten is. Bij een afsluiting zal er een groot
Lauwersmeer ontstaan waarop het overtollige water gespuid kan worden. De
grondwaterspiegel zal zakken, tal van graslanden zullen omgezet kunnen worden
in akkers waardoor meer mensen werk kunnen vinden. In de omgeving van Dokkum
verwacht men grote ontwikkeling van de tuinbouw. Bovendien zal in droge jaren
juist water uit het (zoete) Lauwersmeer binnengelaten kunnen worden, (In1959
kon men kiezen tussen vedrogen of zout water binnenlaten~)
Lauwersmeer en Lauwerspolder

Er werden behalve de twee voorgaande natuurlijk nog vele andere argumenten
naar voren gebracht waarop straks nog teruggekomen zal worden. Besloten is
dat er in 1961 een begin gemaakt zal worden met de aanleg van een ong, 13
km lange afsluitdijk op deltahoogte. De dijk zal om verschillende, meren~
deels techniese redenen niet geheel recht zijn" Belangrijk is bv. dat er
i.v.m. de aanvoer van zand, klei, stenen e.d. bevaarbaar water is vlak bij
de aan te leggen dijk. (Verg. de grote bocht in het oostelijk deel van de
dijk met de loop van de slenken). Men moet rekenen dat er 3-4 jaren aan de
dijk gewerkt zullen moeten worden omdat de werken in Zeeland en IJsselmeer
natuurlijk ook geld en vooral arbeiders nodig hebben. De dijk, die de kustlijn zal verkorten met ong. 18 km loopt van de polder de Bant in Friesland
tot vlak bij de eendekooien aan de Groningse kant en zal naar schatting 80
miljoen gulden kosten.
Dit is het minimumplan, een afsluitdijk zonder andere projekten. Toch zal de
streek dan reeds ingrijpend gewijzigd worden, Bij een vrij laag waterpeil,
16

zoals in de plannen is vermeld, zullen er nL nog altijd 4000 ha droogvallen.
zal 1/3 deel, nl. de gebieden het diehts bij de teg, oevers, gebruikt
worden voor landbouw, De rest, dus niet minder dan 2700 ha zal zich kunnen
ontwikkelen tot bos. Behalve deze 4000 ha. zijn er ook nog enkele duizenden ha
die periodiek onder water zullen staan, Bos zal zich hierop niet kunnen ont~
wikkelen, maar er zal grasland komen, Dit kan dan gebruikt worden voor scha~
pen"· of runderteelt, In deze zone kan ook een griendenkultuur zich goed ont~
wikkeleno We moeten er echter rekening mee houden dat alleen de voor akker~
bouw bestemde gronden uitgegeven zullen worden terwijl de rest bij de staat
in beheer blijft. Dit beheer zal in belangrijke mate passief zijn, d.w.z.
men zal het gebied zich vrijelijk laten ontwikkelen. De verzilting zal de
eerste jaren z'n stempel op de vegetatie drukken, er zullen grote riet·· en
biezenvelden ontstaan en pas na een jaar of 10 zullen de eerste bomen zich
kunnen vestigen, Men zal dan echter wel van de gedachte van een minimumplan
afgestapt zijn, Door een doelbewuste aanpak zal het gebied veel meer benut
kunnen worden terwij 1 men zonder inmenging maar moot afwachten wat er van te···
recht zal komen, De eerste tien jaren na de afsluiting zal het Lauwersmeer
ongetwijfeld een bede~aartplaats worden voor heel natuur~minded Nederland.
Om een idee te geven hoe het gebied er zonder inmenging ~n de mens uit zal
zien in bv, 1980 is op pagina 11 een kaartje weergegeven. Het geeft slechts
een globaal en oppervlakkig beeld. begrijpelijk wanneer we bedenken dat al~
les slechts in de verbeelding van wat waterstaatsingenieuren bestaat,
Voor een doelbewuste inpoldering voelen vooral de Friezen, In Friesland vin~
den we nl. een groot aan~U te kleine boerenbedrijven. Met behulp van de
nieuwe landbouwgronden in de Lauwerszee zal men een sanering door kunnen voe··
ren zonder de mensen over te hevelen naar andere beroepen. Van invloed is na·"
tuurlijk dat de in het zuiden en westen van de Lauwerszee liggende grondende
meest vruchtbare zijn.
Het aan Groningen grenzende gedeelte in het oosten bestaat vrijwel geheel uit
arme, zandige gronden. Geschikt maken voor landbouw zou bijzonder hoge kos~
ten met zich mee brengen" Men voelt daar dan ook meer voor een groot boezem~
meer en verder voor bos. In Groningen ontbreekt bos nL bijna overal. Alleen
de aan Drente grenzende delen zijn iets beter voorzien. De stroom weekendgan··
gers uit de stad Groningen neemt van jaar tot toe en zal ekstra gestimuleerd
worden door de invoering van de vijfdaagse werkweek. Er is, vooral vergeleken met het Westen~ in Drente nog bijzonder veel plaats, maar de naaste omge~g begint nu al te vol te worden (Paterswoldse Meer) •
.Aan de andere zijde vinden we de moeilijk bereikbare, nu zo lantzamerhand
volrakende Waddeneilanden. Voor de dag= en weekendrekreatie zijn deze eilanden te moeilijk bereikbaar, maar ze zijn er bij uitstek voor geschikt •. Als
vervanging kan een eventueel tekrèatiegebied in de .. Lauwerspolder" enorme
diensten bewijzen terwijl een ontlasting van Noord Dremte ook niet te versmaden is. De kombinatie zoetwatermeer=bo6gebied schept bijzonder grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van watersport en ooverrèkreatie bij mooi weer,
van bosrekreatie bij ander weer. In tegenstelling tot vele andere rekreatiegebieden mist het echter kultuurcentra in de naaste omgeving omdat Leeuwarden en Groningen nog altijd 30 km weg liggen, te veel om bij slecht weer even
heen te gaan.
·~Hiervan
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Een centrum van enige betekenis is er ook niet. Zoutkamp is wel de grote
plaats, maar er wonen slechts wat vissers en boeren. Deze vissers warenoverigens de enige tegenstanders van de afsluiting. Wanneer men echter ondernemend te werk gaat kan de stad zich tot een belangrijk centrum ontwikkelen.
Het heeft nl. als voordeel dat het aan een toekomstige uitloper van het Lauwersmeer komt te liggen, over water gemakkelijk met Groningen is verbonden en
vooral, omdat het al een haven en een middenstand heeft. Zonder inspanning
kan het die voordelen echter verliezen. Dokkumer Nieuwe Zijlen is nu nogveel
kleiner, maar ligt net zo ten opzichte van Leeuwarden als Zoutkamp ten opzichte van Groningen. In hoeverre de bereikbaarheid van de teg, Friese Meren
van invloed zal zijn is onzeker. Oostmahorn bezit ook een haventje, zal in de
toekomst, als het centraal komt te liggen aan het Lauwersmeer misschien
jachthaven kunnen worden, maar zal z'n belangrijkheid als vertrekpunt van de
boot naar Schiermonnikoog verliezen (hetzelfde is bij Zoutkamp het geval).
Bij de afsluitdijk zijn natuurlijk ook sluizen geprojekteerd voor de afwate~
ring, Hierbij komt een haventje voor de vissers van Zoutkamp en voor de veero
boten naar Schier. Busverbindingen met Groningen en Leeuwarden zullen inge·,
steld worden, parkeerterreinen, fietsenstalling, restaurant(s), hotels zut,
len daar ongetwijfeld ontstaan, Niet onmogelijk is het uitgroeien tot een
nieuwe nederzetting, vooral omdat Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen op 15~20
km afstand liggen.
In een eventueel aan te leggen Lauwerspolder is geen gemeente geprojekteerd.
Het opp. akkergrond is nl, gering, de afstanden zijn voor de middenstand van
het .,oude land" geen bezwaar.' Misschien kan er een rekreatiecentrum ontstaan
al zal de konkurrentie van de "steden" aan de teg, kust en bij de nieuwe ha~
ven aan de dijk groot zijn.
Alles is echter afhankelijk van de inpoldering. Alleen met de afsluiting zal
natuurlijk ook het haventje aan de dijk gebouwd moeten worden. Een van de
grote vooruitgangen is ook dat er een nieuwe busverbinding zal komen tussen
No 0, Friesland en N. W, Groningen. De teg. verbinding gaat via de steden Gron1ngen en Leeuwarden!!!!, een onmogelijke toestand,
Interessant is ook het verschil tussen de afsluiting alleen en de afsluiting
gevolgd door inpoldering voor rekreàtie en natuurbescherming. Het eerste is
voor de natuurbescherming het meest ideaaL Welke mogelijkheden liggen er
niet voor vogels om te broeden, om voedsel te vinden in deze ontstaande wil~
dernissen. Welke mooie gezelschappen zullen zich niet kunnen ontwikkelen
(vooral de overgang zou&zoet is het bestuderen waard, bv, vergeleken met de
begroeiing van de reeds zoete droogvallende gronden in het IJsselmeer), Sa~
menhangend met de vegetatie is natuurlijk ook de fauna: insekten, spinnen
e, d. interessant. De rekreatie zal meer gediend zijn bij een doelbewuste op· ·
bouw ban het landschap. Een van te voren geplanned bos kan veel betere mo=
gelijkheden bieden. De rekreatiestroom zal gericht kunnen worden op bepaalde
streken terwijl andere voor de rustzoekenden gereserveerd worden e.d. Daar
staan tegenover dat het opp. natuurgebied dan aanzienlijk kleiner zal zijn
omdat men polders nu eenmaal alleen als rendabel kan zien als er aardappels
of zo groeien en niet als er bossen staan. In een plan van een jaar of ·5 ge=
leden heeft men berekend 5470 ha landoppervlakte te krijgen waasvan 2000 ha
arme zandgrond. Men meent dan dat 200 ha bos genoeg is. De Stichting Noord
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Groningen, een stichting die zich de bevordering van de ekonomiese, sociale
en kulturele belangen in het gelijknamige gècied tot doel stelt en daarbijzonder goed werk doet, is hier fel tegenin gegaan en vind (terecht) dat er
zeker plaats is voor 1000 ha bos met als uiterste minimum ·500. Voorlopig z:ijn
de diskussies hierover van de baan omdat besloten is voorlopig niet meer
over inpoldering te praten. Deze stichting blijft zich er echter aktief mee
bemoeien omdat ze het grote belang van dit Lauwerszeeg:ebied voor de ontwikkeling van Noord Groningen inziet. Ook de bewoners moeten eens naar een bos
kunnen; het gebièd zal zo aantrekkelijk kunnen worden dat men er blijft wonen, dat er industrie komt e,d. Met de Contact Commissie heeft de stichting
ook al kontakt gehad, Daarbij is bv. de aanleg van eilandjes voor de watersport en andere als broedplaats voor vogels onderwerp van gesprek geweest.
Mogelijkheden hiervoor ziet men bv. bij de voor Oostmahorn geleeen zandplaten, Het is misschien ook wenselijk een deel van het Lauwersmeer plus overzone als reservaat in te stellen, De aanplant van besdragende bomen (voedsel
voor de doortrekkers) in het kader van de beplanting dient ook overwogen te
worden. Zo zijn er talloze mogelijkheden, wensen van rekreanten en natuurbe~
scÇermers die nog niet ter sprake zijn gekomen. Het is misschien wenselijk
er op te wijzen dat de Lauwerszee niet het enige landaanwinningsprojekt in
het noorden is. Langs de Groninger en Friese kusten zijn nog polders geplanned terwijl men na 1980 wellicht over zal gaan.tot een Waddenplan zoals op de
achterpagina van dit nummer is weergegeven, Na de Lauwerszee het Balgzand,
de Groninger Wadden, de Waardgronden en de Friese Wadden zal er dan alleen
bij Tessel nog wat wad over zijn. In het oosten komt de bedreiging van de
haveri en industriewerken bij Uithuizermeden (een km of 10 ten noorden van
Delfzij 1), plannen die nu nog slechts in de verbeelding van sommige industrielen en burgemeesters bestaan maar die ter zijner tijd wel vaster vormen
aan zullen nemen. Of we op den duur gelukkig zullen zijn met deze komplete
vervorming van Nederland ••• , • Voorlopig is het alleen de lauwerszee die onze aandacht vraagt en die aandacht ook ten volle waard is. Mogelijk is deze
verandering wel een verbetering, ook voor ons. De Grandganzen van de Bant
zullen deze ingreep in hun overwinteringsplaats hopelijk zonder veel schadelijke gevolgen over zich laten komen.
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