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Voorwoord 

In 1877 werd bij Zoutkamp in de provincie Groningen een schut-, keer- en uitwateringssluis aangelegd; 

het vormde een belangrijk waterstaatswerk die in meerdere opzichten grote gevolgen had voor de 

waterhuishouding in het noordelijk kustgebied van Nederland. Deze waterstaatkundige ingreep was 

tot 1969 het hydrologische eindpunt van de voormalige Hunzestroom (tegenwoordig het Reitdiep). 

Krap honderd jaar lang diende deze zogenaamde Reitdiepsluis het belang van de waterveiligheid in het 

achterland van de voormalige Lauwerszee en de gronden langs de oevers van het Reitdiep. Als gevolg 

van de aanleg van deze sluis, kwam aan de getijdenwerking – die tot dan toe tot in de stad Groningen 

merkbaar was – definitief een einde. Het Reitdiepcomplex keerde namelijk het water uit de 

Lauwerszee en voerde overtollig polderwater vanuit de hogere Drents-Friese gronden af richting de 

Noordzee. Toen in 1969 de Lauwerszee werd afgesloten door een dijk en door de Cleveringsluizen, 

werd het hydrologische eindpunt verlegd. De Grote Provinciale Reitdiepsluis verloor haar 

uitwaterende en zeewater kerende functie. In de jaren die volgden, werden bescherming en 

onderhoud aan de sluis steeds minder belangrijk. Door de functieloze status raakte de sluis zelfs 

langzamerhand in vergetelheid en dreigde in verval te raken. Tot op heden ligt de Reitdiepsluis nog 

altijd met dezelfde functieloze status in Zoutkamp. Tegelijkertijd maakt de sluis nog altijd deel uit van 

de geschiedenis van Zoutkamp. Een stukje geschiedenis die het verhaal van de strijd met en tegen het 

water laat zien. Dat maakt bescherming en behoud van dit cultuurhistorische watererfgoed, ondanks 

het feit dat de functie al jaren geleden verdwenen is, essentieel.  

Deze scriptie is geschreven vanuit een hydrologische invalshoek. De keuze van deze invalshoek kent 

een korte aanloop. Op 1 september 2020 startte ik de pre-master Landschapsgeschiedenis aan de RUG. 

Ik koos voor deze opleiding, omdat ik als afgestudeerd docent aardrijkskunde in het voortgezet 

onderwijs een brede interesse heb in de ontstaansgeschiedenis van Nederland op zowel fysisch als 

cultuur-historisch vlak. Het pre-mastertraject sloot ik af met het schrijven van een bachelorscriptie. 

Deze scriptie ging over twee sluiscomplexen: de Aduarderzijl en de Schaphalsterzijl, beide gelegen in 

de provincie Groningen. Gedurende het onderzoek werd mijn belangstelling in de waterstaatkundige 

geschiedenis van het noordelijk kustgebied steeds groter. Inmiddels is ook de masterscriptie afgerond; 

en ook dit onderzoek gaat over waterstaat. Na een allerminst eenvoudige zoektocht naar het 

definitieve scriptieonderwerp ben ik mij uiteindelijk opnieuw gaan richten op de waterstaatkundige 

landschapsgeschiedenis in Noord-Nederland. Het onderwerp bleef mij erg boeien. 

Graag wil ik enkele mensen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze scriptie, en 

het met mij delen van hun inhoudelijke expertise en hun motiverende woorden. Jeroen Benders bood 

mij vanuit de opleiding uitgebreide aandacht tijdens het schrijf- en onderzoekproces, en onze 

samenwerking heb ik als leerzaam, nuttig en prettig ervaren. Aan zijn scherpe feedback, kennis en 

inzichten heb ik veel te danken. Ook wil ik verschillende mensen bedanken voor de tijd die ze hebben 

uitgetrokken om mij te woord te staan: Henk Wierts, medewerker van de Groninger Archieven; dr. Erik 

Meijles, universitair hoofddocent Ruimtelijke Wetenschappen aan de RUG; dr. Albert Buursma, 

historicus en schrijver van het standaardwerk over het Lauwersmeergebied; Ulienke Nauta, 

gebiedsregisseur Lauwersmeer bij de Provincie Groningen; Bas Bijl, fysisch geograaf en medewerker 

van de Waddenvereniging; Eddi Ottens, omgevingsmanager bij het Waterschap Noorderzijlvest en 

intensief betrokken bij de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp; Arjan Conijn, deskundige op het gebied 

van landschappen en watererfgoed; en tot slot Koert Sterkenburg, als inwoner van Zoutkamp heeft hij 

jarenlang in dienst van het waterschap de Reitdiepsluis bediend. Dankzij hen kon ik mijn onderzoek 

verder uitdiepen en aanscherpen en heb ik veel nieuwe inzichten kunnen verwerken. 

Tot slot wil ik Anne Donkerbroek bedanken voor haar nuchtere instelling, geduld en fijne steun. Martin 

en Germa Donkerbroek wil ik graag bedanken voor de mooie en boeiende boottochtjes over het 



 
 

Lauwersmeer en door de Reitdiepsluis in Zoutkamp. En last but not least wil ik mijn ouders bedanken, 

in het bijzonder Anke Romein. Haar enthousiasme voor het landschap, haar brede blik en kritisch 

meedenken droegen bij aan de totstandkoming van deze scriptie. Aan haar draag ik deze scriptie dan 

ook op.  

Iedereen die deze scriptie onder ogen krijgt, wens ik veel leesplezier toe!  
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Samenvatting 
Dit onderzoek richt zich op de waterstaatkundige problemen en ontwikkelingen in het 

Lauwersmeergebied en gaat meer specifiek in op het waterstaatslandschap rondom het 

Reitdiepcomplex in Zoutkamp. Dit complex is van Rijksmonumentale waarde en valt onder de noemer 

watererfgoed.1 Het watererfgoed zal met betrekking tot het zich in hoog tempo veranderende klimaat 

– als we het willen behouden – moeten worden beschermd. 

Dit onderzoek kent een hydrologische benadering en gaat over de wijze waarop in de loop van 

de eeuwen een waterstaatsorganisatie in het betreffende gebied is ontstaan. Het onderzoek gaat 

dieper in op de aanloop naar en het moment van de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 en de 

functieveranderingen die sindsdien ontstonden voor het Reitdiepcomplex.  

De afsluiting van de Lauwerszee in 1969 was een knap staaltje werk met grote en positieve 

gevolgen voor de waterveiligheid! Maar de sluizen die ooit waren aangelegd om de waterhuishouding 

in het achterland van de voormalige Lauwerszee te reguleren, lagen sinds 1969 als functieloze objecten 

in het landschap. Door functieverlies ligt verval van het kunstwerk op de loer; iets dat wel voor 

meerdere functieloze sluizen in Nederland geldt. De sluizen zijn van monumentale waarde en vertellen 

het prachtige verhaal over de strijd met en tegen het water. Dat verhaal moet doorgegeven worden 

aan volgende generaties, en daarom moet het Reitdiepcomplex worden behouden voor de toekomst. 

Dit is in een notendop waar dit onderzoek om draait. 

In 1988 werd de Monumentenwet aangenomen in Nederland. Vanaf dat moment werd aan het 

Reitdiepcomplex een speciale Rijksmonumentale schoonheid, een betekenisvolle rol voor de 

wetenschap en haar cultuurhistorische waarde toegekend. Tegenwoordig voorziet de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed (RCE) in de bescherming van het complex. Echter, uit verschillende rapporten, zoals 

Droge Voeten 2050, blijkt dat er nieuwe waterstaatkundige ingrepen nodig zijn om de waterveiligheid 

in het achterland van het Lauwersmeer in de toekomst blijvend te garanderen. Bovendien is ook het 

veranderende klimaat en de daarmee gepaard gaande toekomstige wateropgaven een bedreiging voor 

het watererfgoed. Zonder ingrijpen dreigen historische sluizen in verval te raken en zal het verhaal van 

de geschiedenis van het Reitdiepcomplex makkelijk uit beeld raken en zelfs verdwijnen. Om die reden 

werken verschillende instanties, zoals het Waterschap Noorderzijlvest, de Erfgoed Deal en de Provincie 

Groningen collectief aan een belangrijk project, genaamd Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Binnen dit 

project krijgt de vervallen Hunsingosluis (deze sluis ligt ook in Zoutkamp, circa 350 meter ten 

noordoosten van de Reitdiepsluis) de van oudsher waterregulerende functie weer terug. In 2023 moet 

de opgeknapte Hunsingosluis worden opgeleverd en weer dienen als uitwateringssluis en schutsluis. 

Tegelijkertijd blijft het karakter en het verhaal over de historische Hunsingosluis behouden. Met deze 

nieuwe erfgoed-inclusieve functies wordt watererfgoed weer functioneel, waardoor bescherming en 

behoud van deze sluis gegarandeerd blijft voor de toekomst.2 Naast de Hunsingosluis liggen er nog 

twee sluizen in Zoutkamp; de Friese Sluis en de Reitdiepsluis. Dit onderzoek richt zich op de 

Reitdiepsluis en bekijkt welke nieuwe erfgoed-inclusieve functies dit sluizencomplex kan krijgen in de 

toekomst.  

Op basis van de bovenstaande uitleg heeft dit onderzoek de volgende vraagstelling: Hoe ziet 
de waterstaatkundige ontwikkeling van het Lauwerszeegebied eruit in de periode van circa 1200 tot 
1969, welke functieveranderingen hebben zich tussen 1969 en heden voorgedaan met betrekking tot 

 
1 Onder een complex verstaan we het geheel van onderdelen die behoren tot de Reitdiepsluis. In paragraaf 
1.3.1., worden de complexonderdelen benoemd en toegelicht.  
2 De term erfgoed-inclusief wordt nader toegelicht in paragraaf 1.3.1., in noot 15.  
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het oorspronkelijke Reitdiepcomplex en welke nieuwe functies dragen bij aan de wateropgaven en 
het behoud van de sluis voor de toekomst? 

Het onderzoek is onderverdeeld in drie thema’s. Binnen het eerste thema is onderzoek gedaan naar 

de natuurlijke en cultuurhistorische ontwikkeling van het Lauwerszeegebied gedurende het holocene 

tijdperk (11.700-heden). Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande literatuur. Zowel fysisch- en 

historisch-topografische kaarten als cultuurhistorische kaarten van het Lauwerszeegebied worden 

gebruikt. Uitkomst van dit thema is dat niet alleen de fysische processen maar ook de menselijke 

activiteiten grote invloed hebben uitgeoefend op de vorming van het Lauwerszeegebied. De 

natuurlijke afwatering vanuit de hoger gelegen Drents-Friese zandgronden vond plaats via grote 

veenrivieren, zoals de Lauwers. Hoogwater en storm lieten de rivieren frequent buiten hun oevers 

treden en het gebied liep onder water. Zo ontstond tijdens het Holoceen een kwelderlandschap 

bestaande uit prielen, wadden, klei-op-veenafzettingen en veengronden. Vanaf rond 600 v.Chr. 

ontstonden de eerste terpen en wierden. Conclusie van dit thema is dat door voornamelijk de 

menselijke activiteiten in het landschap de bodem verder inklonk en het Lauwerszeegebied daardoor 

gevoeliger werd voor de invloed van de zee. Dientengevolge ontstond gedurende een reeks 

stormvloeden, omstreeks 1200 n.Chr., vanuit het mondingsgebied van de veenrivier de Lauwers, het 

Lauwerszee-inbraaksysteem. 

Het tweede thema betreft het ontstaan van waterstaatkundige problemen en de 

ontwikkelingen van de waterstaatsorganisatie. Literatuurstudie, het analyseren van historische 

kaarten en archiefonderzoek vormden de belangrijkste onderzoeksmethoden. Uitkomst van dit thema 

is dat vanaf omstreeks 1200 n.Chr. bewoners, boeren en kloosterlingen van het kweldergebied de 

handen ineensloegen om de permanente dreiging van stormvloeden en de gevolgen daarvan in het 

achterland van de Lauwerszee te beteugelen. De samenwerking resulteerde tussen 1300-1350 in de 

oprichting van één van de oudst bekende streekwaterschappen; het Aduarderzijlvest, het zijlvest van 

Winsum en het zijlvest der Drie Delfzijlen. Dankzij deze opkomende waterstaatsorganisaties kon men 

grootschaliger beginnen met het inpolderen van nieuwe stukken land en het aanleggen van 

waterstaatswerken zoals sluizen. De bewoners van het kweldergebied waren namelijk gebaat bij meer 

landbouwgronden, omdat de bevolking in omvang toenam, de oogsten verbeterd moesten worden en 

de dreiging van de zee moest worden beperkt. Met de aanleg van sluizen kon overtollig polderwater 

worden geloosd en vloedwater van de zee worden gekeerd, waardoor de waterhuishouding werd 

verbeterd. 

Een tweede conclusie die kan worden getrokken binnen dit thema is dat de vele 

waterstaatkundige problemen die zich in het Lauwerszeegebied hebben voltrokken, niet de directe 

aanleiding vormen voor het afsluiten van de Lauwerszee in 1969. Wel kan worden geconcludeerd dat 

in de loop van de geschiedenis de waterstaatkundige problemen toenamen en in het achterland van 

de Lauwerszee een algehele afsluiting uiteindelijk onvermijdelijk was. Uit het onderzoek is naar voren 

gekomen dat het moment van de afsluiting van de Lauwerszee geen op zichzelf staand moment is 

geweest en een lange voorgeschiedenis van waterstaatkundige problemen aan de definitieve afsluiting 

voorafging. 

Binnen het derde thema is onderzocht welke functieveranderingen zich vanaf de afsluiting van 

de Lauwerszee voor het Reitdiepcomplex hebben voorgedaan en welke nieuwe functies kunnen 

bijdragen aan de wateropgaven en het behoud van de sluis voor de toekomst. Het raadplegen van 

deskundigen, tijdens vakinhoudelijke gesprekken, was hierbij de belangrijkste onderzoeksmethode. 

Conclusie van dit thema is dat zowel het landschap rondom het Reitdiepcomplex als alle onderdelen 

behorend tot het complex, functieveranderingen hebben ondergaan. 

Ook is binnen dit thema duidelijk geworden dat met betrekking tot de toekomstige 

wateropgave voor het watererfgoed het complex weer een functie moet krijgen. Dit resulteert in het 
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feit dat het Reitdiepcomplex beter wordt beschermd, onderhouden en het toekomstige behoud van 

de verschillende complexonderdelen wordt gegarandeerd. Het opnieuw functioneel maken van de 

complexonderdelen is daarbij essentieel. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat wanneer aan de bestaande complexonderdelen van het 

Reitdiepcomplex nieuwe functies worden gegeven, het watererfgoed voor de wateropgaven wordt 

beschermd en behouden blijft voor de toekomst. Het Reitdiepcomplex krijgt de uitwaterende functie, 

zeewaterkerende functie en de mogelijkheid tot het schutten van schepen terug. Ook de vier overige 

complexonderdelen, behorend tot het Reitdiepcomplex, krijgen een nieuwe functie. Het uiteindelijke 

doel van het geven van nieuwe functies aan de complexonderdelen is het verhaal van dit zo bijzondere 

watererfgoed naar de buitenwereld kenbaar te maken, waardoor meer draagvlak voor behoud wordt 

gecreëerd onder omwonenden en toeristen, waarmee de bescherming en het toekomstige behoud 

van dit unieke kunstwerk voor toekomstige generaties gegarandeerd blijft.  

  



 H1.  Inleiding  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dit kunstwerk is ontworpen door Susan van den Berg. De beelden (lijkend op een vogel) staan 

op meerdere plekken en markeren de grens van het Nationaal Park het Lauwersmeer.   
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Op 23 mei 1969 werden onder toezicht van koningin Juliana de laatste caissons afgezonken en ter 

plaatse vastgezet. Een van de voornaamste beweegredenen voor de afsluiting was de 

watersnoodramp in Zeeland van februari 1953. De kustlijn in Nederland moest overal worden 

versterkt. Rijkswaterstaat stond dan ook voor de keuze de dijken rond de voormalige Lauwerszee te 

verhogen tot deltahoogte, of de Lauwerszeearm compleet af te sluiten. Na vele jaren waarin de 

definitieve afsluiting alsmaar geen gestalte kreeg, werd onder druk van met name de Friese bevolking 

een petitie gestart. In enkele weken tijd werden 135.000 handtekeningen verzameld en aan de 

toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat overhandigd. De Lauwerszee moest dicht! (In het Fries: 

de Lauwerssé moat ticht!). Onder deze slagzin werden verschillende protesten gevoerd en werd de 

afsluiting bespoedigd.3 Op 25 mei van dat jaar was de afsluiting definitief afgerond. Door deze 

waterstaatkundige afsluiting werd de voormalige Lauwerszeearm ‘geamputeerd’ van de Waddenzee; 

de Lauwerszee werd het Lauwersmeer. Figuur 1a-b toont een luchtfoto van dit historische moment. 

Vanaf dat moment werd de greep van de mens op het omliggende landschap de bepalende factor voor 

de identiteit van dit gebied; niets zou meer aan het toeval worden overgelaten. De zoute Lauwerszee 

zou op den duur zoet worden, het waterpeil moest worden gemonitord, de zoet- en zoutgehaltes 

moesten nauwlettend in de gaten worden gehouden voor de landbouw en er werd gestreefd natuur 

te laten ontwikkelen.  

 
Figuur 1a. Luchtfoto van het werkeiland Lauwersoog. Figuur 1b. Luchtfoto van de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. De 

plaatsing van de laatste twee caissons geschiedde op 23 mei 1969. 

Met de eerste afsluitingsplannen van de Lauwerszee was niet alleen het verbeteren van de veiligheid 

een uitgangspunt. De gedachte die al vele inpolderingen had geïnspireerd, was ook hier van 

toepassing, namelijk dat land simpelweg meer opbrengt dan water. Op de plaats waar de Lauwerszee 

eens golfde had ooit namelijk land gelegen. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd steeds meer 

gevreesd voor stormvloeden die in de tiende en elfde eeuw de Lauwerszee hadden doen ontstaan.4 

Ook de Hollandse ‘polderkoorts’ werd steeds hardnekkiger. In de naoorlogse jaren nam de behoefte 

aan meer landbouwgronden om zelfvoorzienend te zijn toe.5 Bovendien nam ook de vraag naar meer 

ruimte en het ervaren van de weidsheid van de natuur toe. Een nieuw landschap zou ruimte bieden 

voor de aanleg van wandelpaden, uitkijktorens, vissteigers, jachthavens, aanlegsteigers en 

pleziervaart. Op deze wijze werd het Lauwersmeer geschikt gemaakt als een recreatiegebied waar de 

toerist van de natuur kon genieten. Toch was niet iedereen even blij met de afsluiting van de 

Lauwerszee. De weg ernaartoe was een proces dat niet zonder slag of stoot verliep; het waren met 

name de Groningers uit de vissersplaats Zoutkamp die fel tegen de afsluiting ageerden. Grofweg 40% 

 
3 Wybenga, 1960, p. 3. Moat de Lauwerssé ticht? 
4 Van der Burgt, 1969, p. 11. Lauwerszee is dicht.  
5 Melief & Ineke, 2019, p. 3-7. Polderkoorts aan de Lauwerskust. 
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van de inwoners van Zoutkamp was direct of indirect bij de visserij betrokken. Kortom, voor de 

bloeiende vissersgemeenschap in Zoutkamp had de afsluiting grote gevolgen. De vissersvloot werd 

later verplaatst naar Lauwersoog en de haven van Lauwersoog nam de functie over van de haven van 

Zoutkamp. 

In meerdere opzichten had de afsluiting van de Lauwerszee voor- en nadelen. Niet alleen economisch 

en infrastructureel, maar ook vanuit waterstaatkundig en landschappelijk oogpunt. Echter, de grote 

voordelen van de afsluiting hebben, bij het nemen van de beslissing om daadwerkelijk tot een afsluiting 

over te gaan, zwaarder gewogen dan de nadelen die voor de vissers en voor de plaats Zoutkamp 

zouden ontstaan. Na de afsluiting zou het landschap op grote schaal en in al haar facetten veranderen.6 

Vanaf de afsluiting in 1969 heeft het landschap van en rondom het Lauwersmeer zich moeten 

aanpassen aan de nieuwe condities waarmee het te maken kreeg, vaak door ingrepen van de mens 

bepaald. Na de afsluiting werd de Lauwerszeebodem kaal en leeg, de natuurlijke condities 

verslechterden zich en van een levendige natuur was nauwelijks nog sprake. Maar het landschap van 

het nieuwgevormde Lauwersmeergebied zou in de decennia die volgden langzaamaan tot 

ontwikkeling komen met bijzondere resultaten voor flora en fauna. In 1999 werd door Geke Faber, de 

toenmalige staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het Lauwersmeer uitgeroepen 

tot nationaal park. Deze status werd kort daarna bekrachtigd, waardoor de bijzondere status en 

natuurlijke betekenis van het Lauwersmeer ook landelijk werd erkend. Sinds 2003 staat het landschap 

bekend als Het Nationaal Park Het Lauwersmeer.  

 

1.1. Aanleiding onderzoek 
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit mijn persoonlijke interesse in de waterstaatkundige 

veranderingen in en rondom het Lauwersmeer. De aanloop, het moment en de gevolgen van de 

afsluiting van de Lauwerszee in 1969, waardoor het complete watersysteem onder beheersing van de 

R.J. Cleveringsluizen ging vallen en de oude sluiscomplexen als functieloze objecten in het landschap 

kwamen te liggen, verdienen onderzocht te worden.7 

Een belangrijke impuls om mijn onderzoek verder aan te scherpen, kreeg ik tijdens een gesprek 

met Henk Wierts, medewerker van de Groninger Archieven. Wierts liet mij in een vroeg stadium van 

het onderzoek weten dat de Noordzee in vroeger tijden tijdens stormvloeden tot aan de voet van de 

stad Groningen kwam, met soms desastreuze gevolgen. Om die reden werden in het achterland van 

de Lauwerszee op tal van plaatsen sluizen aangelegd. We noemen deze sluizen zijlen of kunstwerken.8 

Het Aduarderzijl, gelegen op de kruising van het Aduarderdiep en het Reitdiep en gebouwd in de loop 

van de 14e eeuw, is hiervan een treffend voorbeeld. Toen de Lauwerszee nog onder invloed stond van 

de getijdenwerking, werd via deze sluizen het overtollige boezemwater, afkomstig van de hogere 

Drents-Friese gronden, richting zee afgewaterd. De functie van de sluizen was van essentieel belang 

voor de waterstaatkundige beheersing in grote delen van de provincies Friesland en Groningen. Toch 

hielden tot ver in de 20e eeuw de bewoners in het achterland van de Lauwerszee nauwelijks droge 

voeten, overwegend gedurende natte perioden of stormvloeden. 

De oude sluiscomplexen die tot vóór 1969 dienstdeden in het Lauwerszeegebied, bleken 

onvoldoende aan de eisen van waterveiligheid te beantwoorden. Er zou voorgoed een einde moeten 

komen aan de waterstaatkundige problemen. Sinds de afsluiting werd de waterbeheersing niet meer 

 
6 Van der Burgt, 1969, p. 21-22. De Lauwerszee is dicht.  
7 De Cleveringsluizen zijn vernoemd naar de Groningse landbouwer, politicus, bestuurder en voorvechter van 
landschap en monumenten, Rubertus Jacob Clevering (1914-2013). 
8 De term kunstwerk wordt gehanteerd om sluizen aan te duiden die als waterkering tussen twee of meerdere 
waterwegen fungeert. 
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geregeld door de oude sluiscomplexen gelegen aan de randen van de toenmalige Lauwerszeekust, 

maar door de in 1969 aangelegde Cleveringsluizen op de grens tussen het Lauwersmeer en de 

Waddenzee. Volgens Wierts heeft het waterstaatslandschap door de afsluiting vele veranderingen 

ondergaan: de sluizen verloren de oorspronkelijke functie van uitwateren waardoor het landschap 

rondom de oude sluiscomplexen ook veranderde.9 Door deze functieveranderingen werden de oude 

sluiscomplexen Rijkmonumenten en zijn daarmee tot watererfgoed zijn geworden. 

 

1.2. Probleemstelling en onderzoeksvragen 
Aanscherping van de probleemstelling heb ik mede te danken aan de gebiedsregisseur van het 

Lauwersmeer, Ulienke Nauta. Mevrouw Nauta verzekerde mij van het feit dat het Lauwersmeergebied 

zich de komende decennia moet aanpassen aan een sterk veranderend klimaat. Zij benadrukte dat 

door verschillende instanties, zoals het waterschap Noorderzijlvest en de Waddenvereniging, diverse 

documenten zijn gepubliceerd die aanleiding geven om de komende jaren aanpassingen in het 

waterlichaam van het Lauwersmeer te bewerkstelligen. Uit de documenten van Kader Richtlijn Water 

(KRW), Droge Voeten 2050 (DV2050) en het Manifest Lauwerskust blijkt dat door een veranderend 

klimaat een forse zeespiegelstijging ontstaat met grote gevolgen voor de waterhuishouding in het 

Lauwersmeer. Daarnaast stelt DV2050 dat er sprake is van bodemdaling als gevolg van de gaswinning 

in de provincie Groningen. Dit maakt het Lauwersmeergebied nog kwetsbaarder voor 

overstromingen.10 Volgens Nauta, en zij niet als enige, leidt een veranderende waterhuishouding ertoe 

dat het gehele Lauwersmeergebied zich toekomstbestendig zal moeten aanpassen. Dit impliceert dat 

de oude sluiscomplexen in het Lauwersmeergebied een nieuwe rol van betekenis kunnen of zelfs 

moeten gaan spelen; de sluizen krijgen hun oorspronkelijke uitwaterende en zeewaterkerende functie 

terug. Het opnieuw functioneel maken van de sluizen kan bijdragen aan de gevolgen van het 

veranderende klimaat voor de waterhuishouding van het Lauwersmeer. 

De Erfgoed Deal heeft het toegenomen belang van watererfgoed in toekomstige 

wateropgaven tot onderwerp van discussie gemaakt; doordat watersystemen als gevolg van 

klimaatveranderingen onder druk staan en veranderingsprocessen doormaken, dient er naar het 

verleden te worden gekeken.11 We kunnen leren van de wijze waarop historische watersystemen uit 

het verleden waren ingebed in de samenleving. Door te kijken naar het verleden kunnen we 

watererfgoed voor de toekomst beschermen en behouden. In een webinar over de wateropgaven is 

aandacht besteed aan deze onderwerpen en de kansen die er liggen voor het watererfgoed in een 

veranderend klimaat.12 De vraag die binnen de Erfgoed Deal speelt, luidt: hoe benutten we erfgoed in 

de toekomstige wateropgaven? Op basis van de bovenstaande gevolgtrekking over het toegenomen 

belang van watererfgoed in toekomstige wateropgaven en de vraagstelling die geformuleerd is door 

de Erfgoed Deal luidt de probleemstelling voor dit onderzoek als volgt: het watererfgoed is niet goed 

bestand tegen de toekomstige wateropgaven, maar dient wel te worden beschermd en te behouden 

voor de toekomst. 

 
9 Het begrip waterstaatslandschap is een essentieel begrip en wordt uiteengezet in paragraaf 1.5.2.  
10 De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is de belangrijkste leidraad voor het beheer van watersystemen. In 
DV2050 staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het watersysteem aan de veiligheidsnormen voor de 
regionale keringen voldoet. Manifest Lauwerskust heeft een toekomstvisie geformuleerd op de Lauwerskust 
voor 2050 en verder.  
11 De Erfgoed Deal is een programmabureau en is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, 
gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Meer 
informatie over de Erfgoed Deal is te vinden op: https://www.erfgoeddeal.nl/programma/over-de-erfgoed-deal  
12 De Webinar is geraadpleegd van: https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/activiteiten/2022/3/8/webinar-de-
integrale-wateropgave  

https://www.erfgoeddeal.nl/programma/over-de-erfgoed-deal
https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/activiteiten/2022/3/8/webinar-de-integrale-wateropgave
https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/activiteiten/2022/3/8/webinar-de-integrale-wateropgave
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Dit onderzoek draagt bij aan het in beeld brengen van de waterstaatkundige problemen en 

ontwikkelingen in het Lauwerszeegebied en beantwoordt de vraag welke functieveranderingen 

optraden sinds 1969 en welke nieuwe functies het Reitdiepcomplex kan krijgen met betrekking tot de 

wateropgaven zodat deze beschermd en behouden blijft voor de toekomst. De onderzoeksvraag luidt 

als volgt: 

 
Hoe ziet de waterstaatkundige ontwikkeling van het Lauwerszeegebied eruit in de periode van 
circa 1200 tot 1969, welke functieveranderingen hebben zich tussen 1969 en heden voorgedaan 

met betrekking tot het oorspronkelijke Reitdiepcomplex en welke nieuwe functies dragen bij aan 
de wateropgaven en het behoud van de sluis voor de toekomst? 

 

Op basis van de hoofdvraag zijn drie thema’s ontwikkeld met bijbehorende deelvragen. De thema’s 

hebben afzonderlijke onderwerpen waarmee de hoofdvraag beantwoord kan worden. Aan het einde 

van ieder hoofdstuk is een deelconclusie geformuleerd van de daarin uitgewerkte deelvragen. Op basis 

van deze deelconclusies is de uiteindelijke eindconclusie in hoofdstuk vijf geschreven.  

 

Thema 1: Het natuur- en cultuurlandschap van de Lauwerszee 

1.1 Welke fysisch-geografische processen liggen ten grondslag aan het ontstaan van het 

Lauwerszeegebied?  

1.2 Welke cultuurhistorische processen hebben in hoofdlijnen bijgedragen aan het ontstaan van het 

Lauwerszeegebied tot circa 1200? 

 

Thema 2: Motieven voor de afsluiting van de Lauwerszee 

2.1 Hoe ziet de waterstaatkundige ontwikkeling in het achterland van het Lauwerszeegebied eruit in 

de periode 1200-1969? 

2.2 Welke waterstaatkundige problemen en plannen hebben geleid tot de afsluiting van de 

Lauwerszee in 1969? 

 

Thema 3: Functieveranderingen en toekomstige wateropgaven voor het Reitdiepcomplex 

3.1 Welke functies zou het Reitdiepcomplex kunnen krijgen met betrekking tot de toekomstige 

wateropgaven? 

3.2 Welke nieuwe functies kan het Reitdiepcomplex krijgen met betrekking de wateropgaven en het 

behoud van de sluis voor de toekomst? 
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1.3. Methode van onderzoek en afbakening 
Dit onderzoek is opgedeeld in drie thema’s. Per thema wordt duidelijk gemaakt welke methode van 

onderzoek is gehanteerd. De thema’s kennen een chronologische en thematische opbouw. Ook wordt 

in deze paragraaf de afbakening van het onderzoek uiteengezet en zal de aandacht uitgaan naar wat 

feitelijk het onderzoeksgebied in al zijn facetten inhoudt. Ook wordt aandacht besteed aan oude en 

recentere naamgevingen die worden verleend aan het huidige Lauwersmeer. 

1.3.1. Chronologische en thematische afbakening 
Thema: Het natuur- en cultuurlandschap van de Lauwerszee 

Het onderzoek vangt in het eerste thema (hoofdstuk 2) aan met de fysisch-geografische en 

cultuurhistorische wordingsgeschiedenis van het Lauwersmeergebied. Hoofdzakelijk is gekozen een 

fysisch-geografische beschrijving te geven voor het tijdvak van het Pleistoceen en het Holoceen tot aan 

1969 toe. Een lange periode waarin tal van natuurlijk processen zich voordeden. Na de laatste twee 

ijstijden (het Saalien en het Weichselien) vormt het tijdvak van het Holoceen de meest relevante 

periode binnen thema één. Ook volgt een korte bespreking van het huidige landschap van het 

Lauwersmeer.  

Het voormalige Lauwerszeegebied is een landschap dat mede door cultuurhistorische 

processen is gevormd. Voor de bespreking van het cultuurhistorische landschap is gekozen voor de 

periode van 2500 v.Chr. tot de periode van 1200 n.Chr. Het jaar 1200 vormt de grens voor de 

bespreking van het cultuurlandschap, omdat omstreeks deze periode het ontstaan van een 

georganiseerde waterstaatsorganisatie middels de aanleg van dijken, sluizen en inpolderingen 

ontstaat. Deze onderwerpen worden besproken binnen thema twee. Binnen dit thema is het 

voormalige Lauwerszeegebied gehanteerd om de periode vóór de afsluiting in 1969 aan te duiden. Om 

de deelvragen binnen dit thema te beantwoorden is gebruikgemaakt van secundaire literatuurstudie. 

In de stand van het onderzoek is een aantal literatuurstudies reeds opgenomen. Ook is met behulp van 

fysisch-geografische kaarten de ontwikkeling van het landschap geïllustreerd.  

Thema: Motieven voor de afsluiting van de Lauwerszee 

Binnen dit tweede thema (hoofdstuk 3) is gekozen voor de periode vanaf het ontstaan van de eerste 

waterstaatkundige ingrepen omstreeks het jaar 1200 tot aan de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 

te onderzoeken. Dit impliceert dat het voormalige Lauwerszeegebied als gebiedsaanduiding wordt 

gehanteerd om de periode vóór de afsluiting in 1969 aan te geven.  Binnen dit thema wordt ingegaan 

op de motieven voor de afsluiting en de waterstaatkundige problemen die bestonden in het 

cultuurlandschap van het Lauwerszeegebied. Allereerst wordt gekeken naar de waterstaatkundige 

ontwikkeling, zowel aan de Groningse als de Friese kant van het Lauwersmeer; de nadruk ligt echter 

vooral op de Groningse kant van het Lauwersmeer, omdat het uiteindelijke onderzoeksgebied (het 

Reitdiepcomplex) in Groningen is gelegen. Ook worden de belangrijkste overstromingen met data en 

waterstaatkundige ingrepen die als gevolg van deze rampen zich voordeden, kort besproken. In tabel 

2 zijn een aantal gebeurtenissen schematisch weergegeven.  

In combinatie met de waterstaatkundige problemen wordt in chronologische volgorde 

toegewerkt naar de plannen die hebben geleid tot de afsluiting van de Lauwerszee. Geprobeerd is om 

het proces naar de afsluiting toe duidelijk te maken. Gekozen is voor secundaire literatuurstudie; een 

aantal belangrijke literatuurstudies bieden een helder overzicht van de waterstaatkundige problemen 

en de ingrepen die voorafgaand aan de afsluiting van de Lauwerszee plaatsvonden. Aan de hand van 

de studie van historisch beeld- en kaartmateriaal is de afsluiting van de Lauwerszee in kaart gebracht. 

Ook is voor dit thema gebruikgemaakt van de Speciale Collectie van de Universiteitsbibliotheek van de 

Rijksuniversiteit Groningen en de (digitale) archieven van Groningen. Via de website van de Groninger 

Archieven zijn vele kaarten digitaal gepubliceerd. Een aantal daarvan is gebruikt in dit onderzoek.  
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Thema: Functieveranderingen en toekomstige wateropgaven voor het Reitdiepcomplex 

Binnen dit derde thema (hoofdstuk 4) worden de functieveranderingen van de complexonderdelen en 

de verandering in het waterstaatslandschap grenzend aan het Reitdiepcomplex onderzocht en in beeld 

gebracht. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft vijf onderdelen, behorend tot het 

Reitdiepcomplex, benoemd tot Rijksmonument. De complexonderdelen die worden onderzocht zijn: 

1) de sluisweg (schut-, keer- en uitwateringssluis, 2) drie deurenloodsen met sleephelling, 3) de loods 

van de Rijksbetonningsdienst, 4) een sluismeesterwoning en sluismeesterverblijf en 5) een 

buitenhaven. Binnen dit thema zal duidelijk worden wat de functie van de verschillende 

complexonderdelen was in de periode vóór de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Eerst zal een 

beschrijving van het sluistype en de oorspronkelijke functie van het sluizencomplex in Zoutkamp 

worden gegeven en vervolgens zal duidelijk worden welke functieverandering de complexonderdelen 

hebben ondergaan sinds de afsluiting. Ook worden binnen dit thema de landschappelijke 

veranderingen die zich hebben voorgedaan in het waterstaatslandschap grenzend aan het 

Reitdiepcomplex sinds 1969, onderzocht. Het gaat om nieuwe landschappelijke eenheden of 

toegevoegde objecten in het landschap.  

Tot slot worden binnen dit thema de toekomstige wateropgaven voor het watererfgoed (het 

sluizencomplex) besproken. Het biedt een actuele invalshoek en sluit aan op de visie van de Erfgoed 

Deal.13 Dit thema is vooral tot stand gekomen door het voeren van inhoudelijke gesprekken met 

deskundigen. Een eerste gesprek is gevoerd Arjan Conijn. Kort daarna vond een gesprek plaats met 

Eddi Ottens en Edwin Raap. Tot slot heeft een veldonderzoek en interview plaatsgevonden met Koert 

Sterkenburg.14 Op basis van de gesprekken met A. Conijn en E. Raap wordt een advies uitgebracht met 

betrekking tot de toekomstige wateropgaven voor het Reitdiepcomplex. Centraal staat de 

Reitdiepsluis in een veranderende nabije toekomst ten gevolge van klimaatveranderingen. Door 

toenemende piekafvoeren van hoosbuien of tijden van extreme droogte (de wateropgave) kan het 

sluizencomplex een nieuwe functionele betekenis krijgen, waardoor het beter beschermd en 

behouden blijft voor de toekomst.  

Ten slotte zullen in de discussie van het afsluitende hoofdstuk adviezen worden uitgebracht over de 

complexonderdelen van de Reitdiepsluis; deze adviezen gaan over de wijze waarop nieuwe erfgoed-

inclusieve functies kunnen worden toegevoegd zodat bescherming en behoud van het 

Reitdiepcomplex voor de toekomst kunnen worden gewaarborgd.15 De nieuwe functies kunnen gaan 

over opnieuw in werking stellen van de sluizen, het opnieuw bemannen van het sluismeesterkantoor 

of het tonen van de werking van de voormalige deurenloodsen. 

  

 
13 De Erfgoed Deal is een afspraak bestaande uit maatschappelijke organisaties en overheden. De vraag die 
binnen de Erfgoed Deal speelt en waar ze zich mee bezighouden, luidt: hoe benutten we erfgoed in de 
toekomstige wateropgaven?  
14 A. Conijn is deskundige op het gebied van landschap en (water)erfgoed. E. Ottens is omgevingsmanager bij 
het Waterschap Noorderzijlvest. Hij is actief betrokken bij de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp en kent dus de 
toekomstige plannen voor het Reitdiepcomplex in Zoutkamp. E. Raap is vanuit de Erfgoed Deal het 
aanspreekpunt voor wat betreft de toekomst van watererfgoed in een veranderend klimaat. K. Sterkenburg is 
bewoner van Zoutkamp en heeft de sluizen vroeger bediend. Hij weet als geen ander welke 
nevenwerkzaamheden hoorden bij het leven rondom de sluis.  
15 Met de term erfgoed-inclusief wordt bedoeld dat de cultuurhistorische elementen van het object behouden 
moeten blijven, ook wanneer er wijzigingen aan het object plaatsvinden.  
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1.3.2. Tabel onderzoeksmethoden 
 

Tabel 1: Methoden en bronnen om de deelvragen te kunnen beantwoorden. 

Onderzoeksvragen Methoden Bronnen Type deelvraag 

Thema: Het natuur- en cultuurlandschap van de Lauwerszee 

1.1 Welke fysisch-

geografische processen 

liggen ten grondslag aan het 

ontstaan van het 

Lauwerszeegebied? 

- Literatuuronderzoek 

- Kaartenstudie 

- Ontwikkelen kaart 

natuurlandschap via ArcMap 

(GIS) 

- Fysisch-geografische 

literatuur 

- Fysisch-geografische kaarten 

en modellen 

- Themabeschrijving: 

Natuurlijke 

wordingsgeschiedenis van 

het Lauwerszeegebied 

1.2 Welke cultuurhistorische 

processen hebben in 

hoofdlijnen bijgedragen aan 

het ontstaan van het 

Lauwerszeegebied tot circa 

1200? 

- Literatuuronderzoek 

- Kaartenstudie 

- Ontwikkelen kaart 

cultuurlandschap via ArcMap 

(GIS) 

- Cultuurhistorische literatuur 

- Cultuurhistorische kaarten 

- Themabeschrijving: 

cultuurhistorische 

wordingsgeschiedenis in het 

Lauwerszeegebied 

Thema: Motieven voor de afsluiting van de Lauwerszee 

2.1 Hoe ziet de 

waterstaatkundige 

ontwikkeling in het 

achterland van het 

Lauwerszeegebied eruit in de 

periode 1200-1969? 

- Literatuuronderzoek 

- Historisch beeldmateriaal 

 

- Literatuur 

- Beeldbank Groningen 

- Historisch beeldmateriaal 

- Themabeschrijving: 

waterstaatkundige 

problemen en 

ontwikkelingen 

2.2 Welke waterstaatkundige 

problemen en plannen 

hebben geleid tot de 

afsluiting van de Lauwerszee 

in 1969? 

- Literatuuronderzoek 

- Historisch beeldmateriaal 

- Archiefonderzoek 

 

- Literatuur 

- Digitale archieven 

- Beeldbank Groningen 

- Historisch beeldmateriaal 

- Themabeschrijving: 

waterstaatkundige 

problemen en 

afsluitingsplannen 

Thema: Functieveranderingen en toekomstige wateropgaven voor het Reitdiepcomplex  

3.1 Welke 

functieveranderingen hebben 

zich bij Reitdiepcomplex en 

het aangrenzende 

waterstaatslandschap sinds 

1969 voorgedaan? 

- Literatuuronderzoek 

- Kaartenstudie 

- Interviews en inhoudelijke 

gesprekken met deskundigen 

- Veldonderzoek 

- Literatuur 

- Analyse (historisch) 

beeldmateriaal door gebruik 

van: Topotijdreis, en oude 

foto’s van Zoutkamp 

- Interview en veldonderzoek 

met K. Sterkenburg. Maken 

van opnames van de sluis 

- Eigen veldonderzoek voor het 

maken van opnames van de 

Reitdiepcomplexonderdelen 

- Themabeschrijving: 

Functieveranderingen van 

het Reitdiepcomplex in 

Zoutkamp sinds 1969 

3.2 Welke nieuwe functies 

kan het Reitdiepcomplex 

krijgen met betrekking de 

wateropgaven en het behoud 

van de sluis voor de 

toekomst? 

- Interviews en inhoudelijke 

gesprekken met deskundigen  

- Veldonderzoek 

- Interview met: A. Conijn en E. 

Ottens in Zoutkamp 

- Interview met E. Raap voor 

een bespreking van de 

toekomstige wateropgaven 

- Themabeschrijving: 

Toekomstige wateropgave 

voor het Reitdiepcomplex 
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1.3.3. Geografische afbakening 
Het Lauwersmeer maakte vóór 1969 deel uit van het 

huidige Waddengebied. Het gehele Waddengebied, 

dat zich uitstrekt van de Noord-Hollandse kust tot in 

centraal Denemarken ter hoogte van Esbjerg, 

beslaat in totaal 22.000 vierkante kilometer. Dit 

mariene landschap bestaat voor 51% uit water, 

wadplaten, geulen en kwelders, gerekend ten 

zuiden vanaf de Waddeneilanden en het Duitse 

Sleeswijk-Holstein tot aan de westelijke kust van 

Denemarken.  Ongeveer 49% bestaat uit de talrijke 

eilanden en uit een klein gedeelte van het vasteland. 

Het vasteland betreft het bedijkte noordelijke jonge 

en oude zeekleilandschap.16 

Het Lauwersmeer werd in 1969 afgesloten 

waarbij de kustlijn werd ingekort van 32 kilometer 

tot 13,5 kilometer. Het bedijkte gebied omvat 7.100 

hectare land en 2.000 hectare bestaat uit water 

(boezemmeer).17 In geografisch opzicht vormt de Lauwerszee de monding van het Reitdiep, de 

Lauwers, de Dokkumer Ee en de Oude Ried.18 In figuur 2 is het volledige Waddengebied weergegeven.  

In 1979 werd er een dun boekje gepubliceerd waarin verschillende geografische benamingen 

en aanduidingen voor het Lauwersmeer(gebied) werden gegeven.19 In deze publicatie is de aanduiding 

Lauwersmeer gehanteerd als naam voor zowel de polder als het boezemmeer dat is ontstaan na de 

afsluiting in 1969. Het Lauwersmeer betreft het gebied tussen de Cleveringsluizen en de aangrenzende 

zeedijken, waaraan onder andere de historisch belangrijke plaats Zoutkamp is gelegen. De 

begripsbepaling Lauwersmeer sloot volgens de Werkgroep aan bij het lokale taalgebruik aan de Friese 

zijde van de Lauwersmeer. Aan de Friese zijde is de benaming mar namelijk de aanduiding die aangeeft 

dat het om een meer gaat. Bovendien past de naamgeving Lauwersmeer binnen de traditie en het 

fenomeen van droogmakerijen, waarvan de Haarlemmermeer en de Wieringermeer voorbeelden 

zijn.20 Op initiatief van de stichting Toeristisch Ondernemers Overleg Lauwersland (TOOL) is een boek 

geschreven waarin de gebiedsaanduiding Lauwersland is gehanteerd. Dit betreft het gehele 

Lauwersmeergebied en vervangt de gebiedsaanduiding ‘Lauwerszeegebied’. Tot slot is het 

Lauwersmeer in 1999 (30 jaar na de afsluiting) tot nationaal park uitgeroepen, zo’n 60 hectare groot 

in oppervlakte en inmiddels volstrekt uniek vanwege flora en fauna. De gebiedsaanduiding ‘Het 

Nationaal Park Het Lauwersmeer’ vormt daarmee een kenmerkende naam die volledig ingeburgerd is 

geraakt.21 

 
16 Schroor et al. Geraadpleegd d.d. 25-03-2022, van: https://qsr.waddensea-
worldheritage.org/reports/landscape-and-culture 
17 Nouta, 1987, p. 12. De voorgeschiedenis, afsluiting, ontginning en de verbouw van cultuurgewassen 
gedurende de tijdelijke exploitatie in de jaren 1971 t/m 1978 in de Lauwerszee. 
18 Drost et al., 1983, p. 9. Een visie op het natuurbeheer in de Lauwerszee. 
19 De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee werd in 1965 opgericht en had zich ten doel gesteld 
de belangstelling voor het Waddengebied en de Waddeneilanden te bevorderen. In 1979 werd onder datzelfde 
doel het boekje De Lauwersmeer gepubliceerd.  
20 Daan et al., 1979, p. 8. De Lauwersmeer.  
21 Boiten, 2011, p. 70-71. Lauwersland. Verguld hart van het wad.  

Figuur 2. De Waddeneilanden en het voormalige 
kweldergebied van het noordelijk kustgebied dat tot het 
Waddenzeegebied wordt gerekend.  

https://qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/landscape-and-culture
https://qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/landscape-and-culture
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Binnen dit onderzoek is gekozen om in de aangebrachte thema’s verschillende geografische 

afbakeningen te hanteren. Dat wil zeggen: de thema’s hebben duidelijk van elkaar te onderscheiden 

geografische grenzen.  

Binnen thema een refereert de bespreking van de wordingsgeschiedenis van het natuur- en 

cultuurlandschap van het Lauwerszeegebied aan de geografische ligging van het noordelijk kustgebied. 

Kortom, het gehele Lauwerszeegebied vormt de ruimtelijke grens en er is geen sprake van een af te 

bakenen onderzoeksgebied. 

Binnen thema twee vormt het hydrologische systeem waarin de waterstaatkundige 

ontwikkelingen en problemen zich afspeelden de ruimtelijke grens. Volgens dr. Erik Meijles, verbonden 

aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, moet een hydrologisch systeem van bron 

tot monding worden benaderd. Het systeem bestaat uit sloten die afwateren op waterlopen die zich 

weer vertakken in grotere waterlopen. Het gehele systeem is gericht op de afwatering richting zee. In 

het hydrologische systeem zijn vanaf de late Middeleeuwen de allereerste sluizen aangelegd. Er 

ontstond een ensemble van waterstaatkundige ingrepen. Binnen deze ‘hydrologische landschapsblik’ 

wordt gekeken naar de wijze waarop het systeem functioneerde en hoe het operationeel is gemaakt. 

Het water liep vroeger en loopt nog altijd via de aangelegde sluizen, waarbij de sluizen eeuwenlang 

het eindpunt van het hydrologische systeem waren. Dit impliceert dat van een duidelijk af te bakenen 

grens geen sprake is; er ontbreekt een landschappelijke grens. Volgens Meijles vormt in zekere zin de 

waterscheiding de geografische afbakening. Bovendien zijn de ontwikkelingen en problemen 

provincie-overstijgend. De grenzen moeten als diffuus worden beschouwd; een duidelijk af te bakenen 

grens voor de bespreking van thema een en twee is dus eigenlijk onmogelijk te geven.22 

Binnen thema drie staan de functieveranderingen van het Reitdiepcomplex, het 

waterstaatslandschap grenzend aan de Reitdiepsluis, en de toekomstige wateropgaven voor het 

Reitdiepcomplex centraal. In figuur 4a-b is het onderzoeksgebied weergegeven. Gekozen is voor een 

gebied van een kilometer rondom het Reitdiepcomplex, omdat dit het landschap betreft dat hier direct 

aan grenst. Als de afstand tot de sluis toeneemt, wordt het steeds lastiger vast te stellen door welke 

omgevingsfactoren het landschap is ontstaan. De afsluiting van de Lauwerszee heeft in afnemende 

mate invloed op het landschap naarmate de afstand vanaf het water en dus ten opzichte van de 

Reitdiepsluis toeneemt. Voor de periode voor 1969 geldt hetzelfde; de invloed van de Reitdiepsluis 

voor het landschap neemt af naarmate de afstand toeneemt. 

Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Groningse zijde van het Lauwersmeer, maar dat wil niet 

zeggen dat de functieveranderingen en de huidige en toekomstige wateropgaven zich niet voordoen 

bij dergelijke sluiscomplexen gelegen in het Friese achterland van de Lauwerszee. De keuze voor dit 

onderzoeksgebied is gebaseerd op het feit dat het Reitdiepcomplex onderdeel is van een ensemble 

van meerdere historische waterwerken in de nabije omgeving. Een van deze historische waterwerken 

betreft de eerdergenoemde Hunsingosluis. Deze wordt de komende jaren erfgoed-inclusief opgeknapt 

en gaat opnieuw in werking treden. Er zijn reeds plannen en ideeën ontwikkeld die mogelijk een 

interessante uitkomst kunnen bieden voor het ook opnieuw functioneel maken van de Reitdiepsluis.  

In dit onderzoek staat de Grote Provinciale Reitdiepsluis centraal. De Reitdiepsluis is onderdeel 

van een ensemble van drie uitwaterende sluiscomplexen. Figuur 4b toont van boven naar beneden de: 

Friese Sluis, de Reitdiepsluis en de Hunsingosluis.23 Het Reitdiepcomplex ligt op de grens van het 

Reitdiep en het Lauwersmeer. Figuur 3 toont dat aan de voormalige Lauwerszeekust meerdere 

sluizencomplexen zijn gelegen. Deze sluizen zijn aangegeven met groene cirkels. Het betreft de sluis 

van Oostmahorn, Ezumazijl, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Kollumerpomp, Munnekezijl en Lauwerzijl. In 

het gehele Lauwerszeegebied zijn nog tal soortgelijke waterstaatswerken te vinden, maar deze zijn 

 
22 Met dank aan dr. E. Meijles die mij tijdens een gesprek op 4-05-2022 hierover inlichtte.  
23 In figuur 3b, in paragraaf 1.3.3., zijn de drie sluiscomplexen in Zoutkamp weergegeven.  
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niet in de figuur weergegeven. In het uiterste noorden van het Lauwersmeer is met de zwarte cirkel 

de Cleveringsluizen aangeduid. Ten zuidwesten van het Lauwersmeer is met de rode cirkel het 

Reitdiepcomplex in Zoutkamp aangegeven. Figuur 4b toont met de gele pijl het Reitdiepcomplex aan. 

Duidelijk zichtbaar bevinden zich naast het Reitdiepcomplex nog twee andere sluiscomplexen; het 

betreft de Friese Sluis en de Hunsingosluis.  

 

 

  

 

1.3.4. Etymologische afbakening 
De etymologie van de Lauwerszee heeft door de eeuwen heen veranderingen ondergaan, hoewel de 

oorspronkelijke betekenis van het woord ongewijzigd is gebleven. Het toponiem Lauwerszee is afgeleid 

van het riviertje de ‘Lauwers’ dat destijds het vasteland als veenrivier doorsneed. In de 8e eeuw v.Chr. 

werd de Lauwers gezien als een belangrijke rivier die nog altijd als grensrivier fungeert. In oude 

Figuur 3. De oude sluiscomplexen gelegen aan de randen van het Lauwersmeer zijn omcirkeld.  

Figuur 4a. Topografische kaart van het onderzoeksgebied. Kaart afkomstig van Topotijdreis. Figuur 4b. De sluiscomplexen in 
Zoutkamp. Zichtbaar zijn de Hunsingosluis (onder), de Reitdiepsluis (midden) en de Friese sluis (boven).  
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geschriften komt de naam in verscheidene varianten voor: Laubachus, Labeki, Labeke, Lavece, Laveca 

en Lavica.24 De etymologische betekenis van Labeke stamt af van: lo = bos, labeke = bosbeek. Het 

riviertje ontsprong in de venen dichtbij Surhuisterveen (Fr.).25 Langzamerhand ontstond uit al die 

varianten de benaming Lauwers. De zeearm die ontstond aan de monding van de Lauwers kreeg op 

die wijze de naam Lauwerszee. 

Verschillende wetenschappers hebben zich in het verleden bekommerd om de naamgeving 

van de Lauwerszee, zoals G.A. Stratingh (1804-1876). Stratingh was een Groningse historicus die de 

geologie van de provincie Groningen onderzocht en tal van natuurhistorische kaarten heeft 

ontwikkeld. Figuur 5 toont een van de bekendste kaarten van de hand van Stratingh. Op de kaart is 

zichtbaar hoe het Reitdiep de stad en het wad in de provincie Groningen met elkaar verbindt. Stratingh 

beredeneerde waarom de Lauwerszee zo is genoemd en bijvoorbeeld niet ‘Hunse-zee’ of ‘Reitdiep-

zee’. Volgens hem ligt de verklaring bij het gegeven dat de Lauwers destijds als hoofdrivier beschouwd 

moest worden en de Hunze als nevenrivier.26 In het werk over de Lauwerszee van A.J. Andreae (1845-

1899) is een tekstfragment opgenomen van R. Westerhoff (1801-1874). Andreae was een Nederlandse 

notaris en schrijver van geschiedkundige werken. Westerhoff was een Nederlands politicus en merkte 

over de Lauwerszee het volgende op: ‘’De benaming Lauwerszee is ongepast, onjuist en eigenlijk 

hydrographische onzin. Rivieren hebben toch geen eigen zee. Men zou ook kunnen zeggen van den 

Dollard dat het een Eemszee is.’’27 

  

 

Het Reitdiep is een meanderende laaglandrivier die het meeste water vanuit het hoger gelegen Drents-

Fries plateau richting de voormalige Lauwerszee afwatert.28  In Groningen staat het Reitdiep bekend 

als de voormalige Hunze. Andere benamingen bestonden ook, zoals: het Groeningher Diep, Rijed of 

Loopende Diep. Het meanderende karakter van het Reitdiep is in sommige gedeelten nog goed te 

herkennen, maar op tal van plaatsen is de stroom gekanaliseerd. Het ‘rechtgraven’ van het Reitdiep, 

waarbij een aantal bochten (genaamd: de Cromme Raecken) ter hoogte van Garnwerd werden 

afgesneden, vond plaats in 1629.29 

 
24 Andreae, 1881, p. 6-13. De Lauwerszee, in hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen.  
25 Wybenga, 1960, p. 5. Moat de Lauwerssé ticht?  
26 Andreae, 1881, p. 6-13. De Lauwerszee, in hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen.  
27 Ibidem, p. 6-13. 
28 Schroor, 2007, p. 79. Landschappen van Groningen.  
29 Delvigne, 2012, p. 17. Middag-Humsterland. 

Figuur 5. Geologische kaart uit 1837 van de hand van G.A. Stratingh. 
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1.4. Stand van het onderzoek  
Het onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op de waterstaatkundige problemen en ontwikkelingen 

in het natuur- en cultuurlandschap van het Lauwerszeegebied, de functieveranderingen en de 

toekomstige wateropgave voor het watererfgoed (het Reitdiepcomplex in Zoutkamp). Uit de stand van 

het onderzoek blijkt dat over deze onderwerpen veel is geschreven. In deze paragraaf zal een 

bespreking worden gegeven van de voornaamste literatuur. Dit gebeurt op basis van de drie thema’s 

die in dit onderzoek zijn aangebracht. Allereerst wordt het natuurlijk en cultuurhistorische landschap 

van de Lauwerszee besproken. Thema twee onderscheidt zich van het eerste thema, omdat binnen 

thema twee de waterstaatkundige ontwikkeling in het natuur- en cultuurlandschap wordt beschreven 

tot aan het moment waarop de Lauwerszee werd afgesloten. Tot slot vormt het begrip cultureel 

watererfgoed een belangrijk begrip binnen dit onderzoek. Om die reden wordt hier speciale aandacht 

aan besteed. 

1.4.1. Het natuur- en cultuurlandschap van de Lauwerszee 
Al in het jaar 77 v.Chr. werd door Publius Cornelius Tacitus (56-117 n.Chr.) de Nederlandse 

Waddenkust een gebied met ondiepten genoemd. Het ging volgens hem om een ondiepe zee die door 

de getijdenwerking twee keer per etmaal droog kwam te liggen. In het standaardwerk Waddenzee, 

Werelderfgoed zijn de processen, patronen en alle uiterlijke verschijnselen die in het Waddengebied 

voorkomen, beschreven.30 Dit boek biedt een uitgebreide beschrijving van de natuurlijke- 

cultuurhistorische ontwikkeling van het Waddengebied. Ook het beleid dat is ontwikkeld ten aanzien 

van de bescherming en het behoud van het Waddengebied, alsmede de wijze waarop de UNESCO 

Werelderfgoed-organisatie het gebied onder de aandacht brengt, wordt besproken. Dit standaardwerk 

is essentieel, omdat het een overzicht biedt van de landschappelijke karakteristieken die ook tot 1969 

voorkwamen in de voormalige Lauwerszee. 

E. Stouthamer, K.M. Cohen & W.Z. Hoek hebben de vorming van het Nederlandse landschap 

beschreven. Deze studie geeft een geologisch en geomorfologisch overzicht van de 

wordingsgeschiedenis van Nederland. Dit boek plaatst het werk van H.J.A. Berendsen over de fysische 

geografie van Nederland in een nieuw daglicht en heeft nieuwe modellen en inzichten toegevoegd. Dit 

boek belicht in algemene zin hoe het landschap is gevormd. Dat betekent dat algemene modellen van 

de kustontwikkeling van Nederland ook van toepassing zijn op het landschap van het 

Lauwersmeergebied. Echter, detailstudies over de kustontwikkeling van de Lauwerszee tonen een 

autonome geologische ontwikkeling ten opzichte van andere kustgebieden. Om die reden toont de 

kustontwikkeling afwijkende resultaten ten opzichte van de algemene modellen die Stouthamer, 

Cohen & Hoek belichten.31 

In het proefschrift van J. Zomer is de historische ontwikkeling en de invloed van de mens in het 

Hunzebekken en de oer-Lauwers onderzocht. Anders dan bij de publicatie over De vorming van het 

land, gaat Zomer ook in op de cultuurhistorische factoren die het landschap hebben beïnvloed. 

Speciale aandacht wordt besteed aan de paleogeografie, ontginning en de waterhuishouding tussen 

ca. 800-1500. Ook de factoren die van invloed zijn geweest op de vorming van de Lauwerszee worden 

in een apart hoofdstuk besproken.32 Een waardevolle bijdrage aan de natuurlijke en cultuurhistorische 

ontwikkeling van het Waddengebied vormt het artikel het artikel Understanding the cultural value of 

the Wadden Sea region, gepubliceerd door J. Bazelmans, D. Meier, A. Nieuwhof, T. Spek en P. Vos in 

 
30 Burbridge et al., 2012. Waddenzee, Werelderfgoed.  
31 Stouthamer Cohen & Hoek, 2015, p. 5. De vorming van het land. 
32 Zomer, 2016. Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze. 
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het toonaangevende internationale tijdschrift Ocean & Coastal Management. Dit tijdschrift legt zich 

toe op de studie van alle aspecten van oceaan- en kustbeheer, van mondiaal tot lokaal niveau. In het 

artikel wordt de interactie tussen mens en natuur in het noordelijk kustgebied bestudeerd. De auteurs 

stellen dat de impact op deze regio in diverse fasen door de tijd heen zijn verlopen, waarbij 

veranderingen in de manier van leven, de gebruikte technologie, de organisatie van arbeid en het 

gebruik van natuurlijke hulpmiddelen, een sleutelrol speelden in de vorming van het landschap. Met 

elke fase nam de invloed van mensen op de natuurlijke omgeving toe met telkens een combinatie van 

bedoelde en onbedoelde resultaten.33  

1.4.2. Van waterstaatsontwikkeling tot afsluiting van de Lauwerszee 
In het boek Leefbaar Laagland heeft G.P. van de Ven over de Geschiedenis van de waterbeheersing en 

landaanwinning in Nederland geschreven (2003).34 Dit boek zinspeelt op de menselijke strijd tegen het 

water in Nederland. Het boek vangt aan met de fysisch-geografische processen die de Nederlandse 

kust hebben gevormd en hoe door het menselijk bestaan de beheersbaarheid van het water steeds 

meer resulteerde in een georganiseerde waterstaat. Het hoofdstuk over het ontstaan van 

waterschappen in Noord-Nederland vormt een belangrijke basis voor het tweede thema binnen dit 

onderzoek (motieven voor de afsluiting van de Lauwerszee). Daarnaast is ook het hoofdstuk over de 

negentiende- en twintigste-eeuwse technische en wetenschappelijke ontwikkelingen van belang voor 

de bespreking van motieven van de afsluiting van de Lauwerszee, omdat zonder deze moderne 

ontwikkelingen de Lauwerszee simpelweg niet afgesloten had kunnen worden.  

Over de Lauwerszee is vanaf 1850 in toenemende mate geschreven en gepubliceerd. Echter, 

A.J. Andreae (1845-1899) stelde al in 1881 vast dat het geen gemakkelijke opgave was om een 

historisch-geografische studie over de samenhang tussen de mens en het cultuurgebied van de 

Lauwerszee te maken. Toch lukte het Andreae over het ontstaan van de Lauwerszee en de beperkingen 

waar het Lauwerszeegebied mee kampte, een overzichtsstudie te publiceren. Met name de 

waterstaatkundige problemen komen veelvuldig in zijn studie aan bod.35 Over de waterstaatkundige 

ontwikkelingen vóór 1850 is over het Lauwerszeegebied weinig geschreven. Wel zijn er een aantal 

publicaties verschenen waarin de waterstaatkundige ontwikkelingen worden beschreven, zoals in het 

Friese Water door K.F. Gildemacher en Wotter, waterstaat en waterschappen in de provincie 

Groningen van M. Schroor.  

Op nationaal niveau kwamen de eerste voorzichtige ideeën en plannen voor een algehele afsluiting 

van de Lauwerszee omstreeks 1840 voor het eerst ter sprake. Vrij snel daarna komt B.P.G. van Diggelen 

met het eerste serieuze afsluitingsplan, dat niet eens zo veel afwijkt van de huidige afsluitdijk. Gevoed 

door de Zuiderzeeplannen die in die tijd ook werden gemaakt, kwam Van Diggelen als Nederlands 

waterstaatkundig ingenieur en politicus met een invloedrijke onderbouwing en met meetwerk voor 

een volledige afsluiting van de Lauwerszee. In de publicatie De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de 

Lauwerszee (1849) schrijft Van Diggelen over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor verbetering 

van de waterhuishouding in het Lauwerszeegebied. Van Diggelen noemt de invloed van het zeewater 

van de Lauwerszee dieper landinwaarts een groot probleem, met verlanding en het dichtslibben van 

waterwegen tot gevolg. Als gevolg van de doorgaande verlanding zou de zeeboezem een geringere 

waterbergende capaciteit hebben. Daardoor zou ook het vaarwater ondieper worden, wat de 

scheepvaart niet ten goede zou komen.36 Op 18 juni 1896 wordt door de toenmalige Minister van 

 
33 Bazelmans, 2012. Understanding the cultural value of the Wadden Sea region. 
34 Van de Ven, 2003. Leefbaar Laagland.  
35 Andreae, 1881. De Lauwerszee, nagespoord in hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen: 

met een aanhangsel betreffende de bedijking van het "Cruijslandt" in Kollumerland. 
36 Van Diggelen, 1849. De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerszee. 
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Waterstaat, Handel en Nijverheid Ph.W. van der Sleijden (opvolger van Cornelis Lely) opdracht gegeven 

om onderzoek te doen naar de indijking van de Lauwerszee in verband met een verbetering van de 

afstroming van boezemwater in de provincies Friesland en Groningen. Enkele jaren daarna verschijnt 

een boek met de titel ‘Verslag der commissie inzake de indijking der Lauwerszee’. Dit boek noemt, zoals 

A.J. Andreae ook al beschreef, opnieuw de beperkingen van de Lauwerszee en de dreigende 

waterproblematiek in het achterland. Voor het Zuiderzeegebied waren inmiddels ook ideeën ontstaan 

over de afsluiting en inpoldering van gebieden met als doel de landbouwproductie te verhogen en de 

invloed van de zee te beperken. Het Lauwerszeegebied volgde hierin de ontwikkelingen van die tijd, 

maar in dit perifere gebied van Nederland leek de noodzaak om direct in actie te komen toch minder 

urgent. Het Lauwerszeeverslag uit 1904 leidde wel tot een nauwgezet verslag met een reeks speciaal 

ontwikkelde kaarten omtrent veranderingen en ingrepen in het landschap ten behoeve van een 

verbetering in waterstaatkundig opzicht. Inrichtingsplannen, aanpassingen van sluizen, 

stoomgemalen, bedijkingen en verkavelingen voor een verbeterde afwatering passeren de revue.37 

Een aantal van deze kaarten is opgenomen in dit onderzoek. 

Twintig dagen na de watersnoodramp in 1953 in Zeeland werd door de toenmalige Minister van 

Verkeer en Waterstaat, J. Algera, de Deltacommissie opgericht. Een paar jaar later, op 16 mei 1957, 

werd aan de Directie van de Noordoostpolderwerken (in 1962 overgeheveld naar de Rijksdienst voor 

IJsselmeerpolders en in 1989 opgeheven en ondergebracht bij de Directie Flevoland van 

Rijkswaterstaat) het in cultuur brengen van het in te dijken gebied van de Lauwerszee opgedragen.38 

In de periode 1950-1985 verschijnen over de Lauwerszee tal van rapporten en studies over de effecten 

van de afsluiting in het Lauwersmeergebied. Ook werden vele kritische aanbevelingen over de 

verbetering van de natuur en vele inrichtingsplannen gepresenteerd om invulling te geven aan het 

Lauwersmeergebied. De meeste van deze publicaties werden opgenomen in de zogenoemde 

Flevoberichten.39 Dat het landschap nog niet af was, direct na de afsluiting in 1969, blijkt bijvoorbeeld 

in het rapport inzake de inrichting en ontwikkeling van de landaanwinningswerken van de 

Lauwerszee.40 Over het totaal aan activiteiten die hebben plaatsgevonden in het gebied van de 

Lauwerszee, is vijftien jaar na de afsluiting een groot overzicht in boekvorm verschenen.41 

Belangrijkste motief voor het afsluiten van de Lauwerszee was het verbeteren van de waterveiligheid 

voor de bewoners van het Lauwerszeegebied. Met name aan de Friese zijde van de Lauwerszee waren 

de waterhuishoudkundige problemen groot en werd geregeld gevreesd voor grootschalige 

overstromingen. Bijkomend motief voor de afsluiting was de watersnoodramp in Zeeland in februari 

1953. De jaren na deze ramp stonden voor wat betreft het Lauwerszeegebied in alle opzichten in het 

teken van het voorkomen van een soortgelijke ramp. Een bijkomend doel en motief voor de afsluiting 

van de Lauwerszee dat de waterhuishouding in Groningen en Friesland zou verbeteren. Bovendien was 

de gedachte dat door de toenemende behoefte aan recreatie voldoende ruimte beschikbaar moest 

komen voor toerisme en het gehele toekomstige Lauwersmeergebied hier baat bij zou hebben. Tot 

 
37 W.F. Leemans, 1904, p. 1-9. Verslag der Commissie, benoemd bij gemeenschappelijk besluit van de collegiën 
van Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen van 7 Februari 1902 tot het instellen van een nader 
onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee, in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in 
de provinciën Friesland en Groningen.  
38 Van Duin, 1985, p. 7. Vijftien jaar afgesloten Lauwerszee.  
39 Flevoberichten zijn bedoeld als communicatiemiddel t.b.v. degenen die betrokken zijn bij het werkterrein van 
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders-, de conclusies kunnen van voorlopige aard zijn, omdat het onderzoek 
nog niet kan zijn afgesloten. 
40 H.A. Bruning et al., 1981. Studie ten behoeve van de inrichting van het Lauwerszeegebied. 
41 Van Duin, 1985, p. 7. Vijftien jaar afgesloten Lauwerszee. Deze publicatie valt onder Flevobericht nr. 247. 
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slot zou de toevoeging van nieuwe vruchtbare landbouwgronden dankzij de afsluiting van de 

Lauwerszee de (Noord)-Nederlandse voedselvoorziening ondersteunen. 

1.4.3. Cultureel watererfgoed  
Het Reitdiepcomplex is van monumentale waarde en zodoende tot watererfgoed geworden. Dit 

gebeurde in 1988 toen in Nederland de Monumentenwet werd aangenomen. Er vond toen een 

grootscheepse inventarisatie plaats van bouwwerken uit de periode 1850-1940. Volgens Arends had 

de inventarisatie tot doel om tot een selectie van objecten te komen die tot monument bestempeld 

dienden te worden. Om een object of complex tot monument te mogen bestempelen waren een aantal 

selectiecriteria opgesteld waar het object/ complex aan moest voldoen: 1) Cultuurhistorische waarden 

van het object/complex; 2) Architectuurhistorische waarden van het object/complex; 3) 

Ensemblewaarden van het object/complex 42; 4) Authenticiteit en herkenbaarheid van het 

object/complex; 5) Zeldzaamheid van het object/complex.43  

De monumentenwet geeft op basis van bovenstaande criteria de volgende definitie van een 

monument: ‘’Alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn 

wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde’’.  

Meer recent heeft het waterschap Noorderzijlvest beleid ontwikkeld ten aanzien van de 

cultuurhistorie binnen het waterschap. Het waterschap Noorderzijlvest bezit in totaal 79 

monumentale gebouwde objecten, waarvan 43 monumenten vallen onder de verzamelnaam 

watererfgoed, waaronder dus ook de Reitdiepsluis.44 

De publicatie Adaptive Strategies for Water Heritage biedt een nieuw perspectief op het terrein van 

‘Water & Erfgoed’. Het heeft tot doel het belang van water-gerelateerd cultureel erfgoed onder de 

aandacht te brengen bij policymakers die zich bezighouden met waterbeheer. In het kader van 

klimaatverandering en Sustainable Development vormt dit boek een handreiking voor een 

gemeenschappelijke agenda en een geïntegreerd beleid dat zich richt op het behoud, de transformatie 

en het adaptief hergebruik van historisch waterstaatkundige objecten.45 

De vraag is waar de grens ligt voor wat men aanmerkt als erfgoed. In het recente 

standaardwerk Beteugeld Estuarium heeft A. Buursma een belangrijke een eenduidige begripsbepaling 

omtrent cultureel erfgoed beschreven. Volgens Buursma heeft cultureel watererfgoed een eigentijdse 

definitie. Het gaat om ‘sporen uit het verleden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn’. Dit kunnen 

tastbare en niet tastbare overblijfselen van cultureel erfgoed zijn. In het laatste geval spreken we van 

‘immaterieel erfgoed’.46 

J. de Goede gaat in zijn masterscriptie in op vraagstukken als: erfgoed, watererfgoed en 

waterschapserfgoed. Waterschapserfgoed is door De Goede omschreven als ‘het aan de 

waterschapstaken verbonden geheel van historische voorwerpen, gebouwen, kunstwerken, 

landschaps(elementen, patronen en structuren), archeologie en archieven’. Waar bij 

waterschapserfgoed de nadruk ligt op waterschapstaken, ligt de nadruk bij watererfgoed op het 

 
42 Bij ensemblewaarden draait het om de betekenis van het complex als essentieel onderdeel van een groter 
geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en landschapskundig van belang is.   
43 Voor de uitwerking van deze aspecten wordt verwezen naar: Arends, 2004, p. 22. Historische sluizen en 
stuwen, waardering en instandhouding. Downloadbaar via deze link: 
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202000-2010/Publicaties%202000-
2004/STOWA%202004-XX%20boekenreeks%2020.pdf  
44 Beerda & Visser, geraadpleegd d.d. 2-4-2022, van: anker-in-een-veranderende-wereld-beleid-cultuurhistorie-
waterschap-noorderzijlvest.pdf 
45 Hein, 2019. Adaptive Strategies for Water Heritage. 
46 Buursma, 2019, p. 5. Beteugeld estuarium.  

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202000-2010/Publicaties%202000-2004/STOWA%202004-XX%20boekenreeks%2020.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202000-2010/Publicaties%202000-2004/STOWA%202004-XX%20boekenreeks%2020.pdf
https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/anker-in-een-veranderende-wereld-beleid-cultuurhistorie-waterschap-noorderzijlvest.pdf
https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/anker-in-een-veranderende-wereld-beleid-cultuurhistorie-waterschap-noorderzijlvest.pdf
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historische waterbeheer. Door de afsluiting van de Lauwerszee heeft het historische waterbeheer 

(immateriële) veranderingen ondergaan.47  

Gregory Ashworth (1941-2016) was sociaalgeograaf en hoogleraar erfgoedplanning en 

stedelijk toerisme aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ashworth ontwikkelde zich aan de faculteit tot 

een internationaal erkende expert, vooral in de vakgebieden ‘City Marketing’ en ‘Heritage 

Management’. Gedurende zijn carrière heeft Ashworth zich beziggehouden met het concept erfgoed. 

Erfgoed was volgens Ashworth het hedendaags gebruik van overblijfselen (materieel en immaterieel) 

uit het verleden en de basis voor toekomstig ruimtelijk beleid.48 

1.4.4. Mogelijkheden voor nader onderzoek 
In de stand van het onderzoek is duidelijk geworden dat er al veel geschreven en gepubliceerd is over 

het vroegere Lauwerszee- en het huidige Lauwersmeergebied. In dit onderzoek staan de 

functieveranderingen die zijn ontstaan sinds de afsluiting van de Lauwerszee voor het Reitdiepcomplex 

centraal en worden de toekomstige wateropgaven voor dit watererfgoed besproken.  

De combinatie van het in beeld brengen van de functieveranderingen als gevolg van 

waterstaatkundige ingrepen en de toekomstige wateropgaven voor het Reitdiepcomplex zoals 

hierboven beschreven, bieden mogelijkheden voor dit onderzoek. In dit onderzoek zullen eerst de 

historisch-landschappelijke thema’s worden behandeld tot aan de afsluiting van de Lauwerszee in 

1969. Dit betreft de natuurlijke en cultuurhistorische ontwikkelingen en de waterstaatkundige 

problemen en ontwikkelingen die speelden in het Lauwerszeegebied tot aan 1969. Ten slotte wordt 

ingegaan op de functieveranderingen en de toekomstige wateropgaven voor het Reitdiepcomplex. 

 

1.5. Theoretisch kader  
In deze paragraaf worden de begrippen (water)erfgoed), functieveranderingen en het 

waterstaatslandschap waarin het sluizencomplex is gelegen, nader gedefinieerd. De laatste twee 

begrippen zijn uiteengezet op basis van een eigen definiëring. Het sluizencomplex in Zoutkamp is een 

rijksmonument en tot (water)erfgoed geworden. Wat betreft het erfgoed bestaan veel verschillende 

interpretaties. Bovendien zal, met het oog op de huidige en toekomstige wateropgaven, het 

sluizencomplex in Zoutkamp opnieuw functieveranderingen ondergaan.  

1.5.1. (Water)erfgoed 
(Water)erfgoed en cultuurhistorie zijn sterk met elkaar verweven. Toch blijkt het in veel gevallen lastig 

te zijn om een eenduidige definitie van deze begrippen te formuleren. Dit komt doordat de mens 

bepaalt wanneer iets (water)erfgoed moet zijn. Het begrip erfgoed is ook een flexibel begrip en verschilt 

per individu. De vragen wanneer, waar en hoe zijn van essentieel belang om te bepalen of een object 

benoemd mag en kan worden tot erfgoed. Vanwege deze vragen wordt in deze sub-paragraaf eerst 

een omschrijving gegeven van het begrip erfgoed en vervolgens komt watererfgoed aan de orde. Tot 

slot wordt een eigen definitie aan de al bestaande definitie van watererfgoed toegevoegd.  

Om een eerste aanzet te geven tot een eenduidige definitie is het Dikke van Dale woordenboek 

geraadpleegd. Het woordenboek omschrijft de term erfgoed als: ‘dat wat is overgebleven uit het 

verleden, met name dingen van historische of culturele waarde: cultureel erfgoed’.49 De Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) komt met een uitgebreidere definitie. Het RCE beschrijft erfgoed als: 

een onderdeel van onze hedendaagse leefomgeving – hierin onderscheidt het zich van (de) geschiedenis 

 
47 De Goede, 2021, p. 19-21. Het waterschapserfgoed van de Oude Vaart. 
48 Geraadpleegd d.d. 19-5-2022, van: www.rug.nl/frw/news/2019/eerste-internationale-wetenschapper-
gregory-ashworth 
49 Dikke Van Dale woordenboek, geraadpleegd d.d. 19-03-2022, van: https://www.vandale.nl/  

http://www.rug.nl/frw/news/2019/eerste-internationale-wetenschapper-gregory-ashworth
http://www.rug.nl/frw/news/2019/eerste-internationale-wetenschapper-gregory-ashworth
https://www.vandale.nl/
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of het verleden; 2. het is belangrijk of van waarde, want we willen het doorgeven aan volgende 

generaties; 3. en het heeft geschiedenis of een verleden. Soms betreft het nog maar een jonge 

geschiedenis, denk aan het monument voor de Bijlmerramp bij de ‘Boom die alles zag’, vaker een 

verleden dat zich uitstrekt over (veel) meer dan één generatie.50 Figuur 6a toont de opbouw van het 

begrip cultuurhistorie.  

  

 

In vele publicaties die gaan over erfgoed valt een eenduidige definitie te herleiden naar het werk van 

Gregory Ashworth. Ashworth stelde dat erfgoed moeilijk valt te definiëren: sommige dingen worden 

erfgoed, maar andere niet. Het definiëren van erfgoed in termen van objecten is alleen nuttig als 

mensen denken dat het de moeite waard is om te behouden. Het begrip erfgoed is ontstaan uit een 

zorg voor het behoud van overblijfselen uit het verleden en de eenvoudigste definitie van erfgoed is 

‘alles wat mensen willen behouden, bewaren, beschermen of verzamelen', meestal met de bedoeling 

het aan anderen door te geven. In figuur 6b is het model dat Ashworth heeft ontwikkeld, weergegeven. 

Volgens dit model doorloopt een historisch monument een aantal evolutionaire stappen om als 

erfgoedproduct te kunnen worden beschouwd.51 

Volgens Howard & Ashworth zijn niet alleen gebouwen erfgoed; ook mensen, artefacten, 

activiteiten en landschappen kunnen beschouwd worden als erfgoed. Het 'gebouwde erfgoed' wordt 

vaak gezien als het belangrijkste onderwerp van discussie. In het Engels wordt de term 'monument' 

gebruikt om een herdenkingssculptuur aan te duiden, maar een waardevolle uitbreiding is de 

betekenis van 'een gebouw dat is geselecteerd als erfgoed'. Bij het ‘gebouwde erfgoed’ spelen 

belangrijke authenticiteitsvragen die bij natuur- of landschapserfgoed minder spelen: Van welke 

periode moet het gebouw dateren? Mogen ingrepen in het bouwwerk plaatsvinden om het nog tot 

erfgoed te benoemen? De redenen voor het behoud van gebouwen komt voort uit de gedachte dat 

het monument absoluut typerend is voor een bepaalde tijd; omdat ze de eerste verschijning zijn van 

een stijl die later wijdverbreid werd; of omdat ze een belangrijk werk zijn van een erkende grote 

architect; of omdat ze gewoon een vreemde vertoning zijn.52  

Op basis van dit gegeven is de definitie van watererfgoed, zoals Van Kouwen dit heeft 

geformuleerd, verder uitgebreid. Kern van het verhaal vormt de vraag of wij mensen het waard vinden 

 
50 Beerda & Visser, geraadpleegd d.d. 2-4-2022, van: anker-in-een-veranderende-wereld-beleid-cultuurhistorie-
waterschap-noorderzijlvest.pdf 
51 Ashworth & Larkham, 2012, p. 13-18. Building a new heritage.  
52 Howard & Ashworth, 1999, p. 10-15. European Heritage, Planning and Management. 

Figuur 6a. Opbouw van het begrip cultuurhistorie. Figuur 6b. Stappen in het evolutionaire proces van een historisch 
monument naar een erfgoed product. 

https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/anker-in-een-veranderende-wereld-beleid-cultuurhistorie-waterschap-noorderzijlvest.pdf
https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/anker-in-een-veranderende-wereld-beleid-cultuurhistorie-waterschap-noorderzijlvest.pdf
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het sluizencomplex te beschermen en tot watererfgoed te blijven rekenen? In het onderzoek van Van 

Kouwen is de definitie van watererfgoed omschreven als: ‘alle erkende overgeleverde objecten, 

structuren, kennis en verhalen uit het verleden die toebehoren aan (oude) watersystemen en die ingaan 

op hoe men in het verleden met water is omgegaan’.53  

Op basis van bovenstaande formulering is een persoonlijke definitie van (water)erfgoed toegevoegd: 

‘’Alle erkende overgeleverde objecten, structuren, kennis en verhalen uit het verleden die toebehoren 

aan (oude) watersystemen en die ingaan op hoe men in het verleden, het heden met water is 

omgegaan en in de toekomst dient om te gaan om het verhaal van watererfgoed te vertellen en 

watererfgoed functioneel te maken’’.54 

1.5.2. Waterstaatslandschap en functieveranderingen 
Het waterstaatslandschap is het landschap grenzend aan het Reitdiepcomplex. Het 

waterstaatslandschap bestaat zowel uit tastbare als niet tastbare sporen uit het verleden. De VN-

organisatie Unesco heeft hier speciale aandacht aan besteed. Niet tastbare (immateriële) sporen uit 

het verleden zijn levend erfgoed, bestaande uit: sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, 

uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als 

cultureel erfgoed.55 In het geval van het Reitdiepcomplex draait het om werkzaamheden en activiteiten 

die zich rondom de sluis voltrokken, zoals bijvoorbeeld het bedienen van de sluizen door de 

sluismeester, het schutten van schepen, het onderhouden van de sluis(deuren) en de wijze waarop de 

sluis onderdeel is geweest van het leven van diegenen die in het verleden afhankelijk zijn geweest van 

de aanwezigheid en functie van de sluis.   

De tastbare sporen uit het verleden noemen we materiële overblijfselen. Als gevolg van de 

afsluiting van de Lauwerszee hebben de materiële overblijfselen functieveranderingen ondergaan. 

Functieverandering betekent de verandering van bestaande cultuurhistorische en landschappelijke 

karakteristieken. Er zijn vijf materiële complexonderdelen binnen dit waterstaatslandschap te 

onderscheiden die functieveranderingen hebben ondergaan. Dit zijn: 1) de sluisweg (schut- en 

uitwateringssluis, 2) drie deurenloodsen met sleephelling, 3) een sluismeesterwoning en 

sluismeesterverblijf, 4) de loods van de Rijksbetonningsdienst en 5) een buitenhaven. Daarnaast vallen 

onder het waterstaatslandschap ook structuren in het landschap, kades, steigers en andere aan de 

waterstaat gerelateerde zaken.  

Het waterstaatslandschap kan verschillend worden geïnterpreteerd. De schrijvers van Door de lens van 

de landschapsbiografie hebben verschillende benaderingen uiteengezet. Een daarvan is de biografie 

van het landschap; deze bekijkt de relaties tussen mensen en het landschap en hoe mensen het 

landschap hebben beïnvloed en gevormd. Door de eeuwen heen heeft het landschap voortdurend 

invloed uitgeoefend op het leven en de levensgeschiedenis van zijn bewoners. Het landschap 

verandert voortdurend en overal. Er bestaan “trage landschappen” en “dynamische landschappen”, 

het verschil zit in het tempo van de ontwikkelingen in deze landschappen.56 Het waterstaatslandschap 

waarin het sluizencomplex is gelegen, is een dynamisch landschap. Activiteiten van en door de mens 

hebben dit landschap in hoog tempo doen veranderen.  

Ook is de huidige landschappelijke beleving van het waterstaatslandschap rondom het 

Reitdiepcomplex veranderd ten opzichte van de periode voorafgaand aan de afsluiting van de 

Lauwerszee. De uiterlijke verschijning van het waterstaatslandschap is het resultaat van langere 

 
53 Van Kouwen, 2015, 82-84. Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel. 
54 Naar aanleiding van een gesprek met deskundige A. Conijn, werkzaam bij Witteveen + bos, heb ik een 
toevoeging gedaan aan de bestaande definitie van watererfgoed. 
55 Geraadpleegd d.d. 19-05-2022, van: www.unesco.nl 
56 Kolen, Ronnes & Hermans, 2015. Door de lens van de landschapsbiografie.  

http://www.unesco.nl/
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ontwikkelingen en processen. Dit wordt landschapsevolutie genoemd.57 Het landschapsbeeld van het 

waterstaatslandschap rondom het sluizencomplex in Zoutkamp wordt bepaald door de structuren van 

het open water van het Lauwersmeer en de zeekleipolders die direct aan het Lauwersmeer grenzen. 

De afsluiting van de Lauwerszee heeft nog een verandering teweeggebracht: de open zeeverbinding 

veranderde in een gesloten boezemmeer.58 Daardoor is de uiterlijke verschijning van het 

waterstaatslandschap rondom het sluizencomplex in Zoutkamp ook veranderd. Naast de afsluiting van 

de Lauwerszee hebben ook andere factoren hun invloed op de landschappelijke beleving, zoals het 

klimaat en de bodemgesteldheid.59  

Ook de inrichtingsplannen liggen ten grondslag aan de ontwikkeling die hebben plaatsgevonden in het 

waterstaatslandschap rondom het sluizencomplex in Zoutkamp. Hoe de planvorming verloopt en 

welke besluiten op nationaal niveau zijn gemaakt, was bepalend voor de ontwikkelingsgang van het 

waterstaatslandschap.60 Volgens Meindert Schroor zijn landschappen, los van de inrichtingsplannen, 

altijd aan verandering onderhevig. Schroor noemt dit slijtage. Dat is het gevolg van woningbouw, de 

aanleg van recreatieterreinen, wegen en van schaalvergroting in de landbouw. Landschappen staan 

volgens Schroor onder druk. Ook in het Lauwersmeergebied worden oude lijnen en structuren in de 

ruimte vaak onomkeerbaar uitgewist. Denk aan de aanleg van nieuwe bossen, maar ook de zichtlijnen 

richting de Waddenzee zijn door de aanleg van de Cleveringsluizen verdwenen.61  

Jens Enemark stelt met betrekking tot de functie en de inrichting van het Lauwersmeer, dat 

verschillende zienswijzen zich hebben voltrokken. In de periode voorafgaand aan de afsluiting 

verschoof het sociaal-maatschappelijk debat naar een politiek en kapitalistisch gedreven 

machtsvraagstuk: wie is de eigenaar van de ruimte? De afsluitingsplannen van het sociaal-

maatschappelijke debat werden gedreven door de bewoners van het omringende gebied, zij wilden 

veiligheid.62 In de jaren na de afsluiting ontstonden modernere en meer landschapsgerichte theorieën. 

De natuur kwam vanaf 1974 definitief op de eerste plaats. Elke gedachte aan dammen en 

inpolderingen wordt tegenwoordig meteen verworpen.63 De jaren tachtig en negentig van de vorige 

eeuw werden gekenmerkt door ecologische modernisering en duurzame ontwikkeling.64 De opkomst 

van milieuorganisaties leidde tot de gedachte dat de natuur ruimte moet krijgen en zich vrij moet 

kunnen ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen hebben invloed uitgeoefend op het 

waterstaatslandschap rondom het sluizencomplex in Zoutkamp. 

 

  

 
57 Stouthamer Cohen & Hoek, 2015, p. 10. Vorming van het land. 
58 Bruning et al., 1976. Studie ten behoeve van de inrichting van het Lauwerszeegebied. 
59 Boiten & Scheltinga, 2011, p. 71. Lauwersland. Verguld hart van het wad.  
60 De Graaf & Tigelaar, 1985, p. 101-116. Vijftien jaar afgesloten Lauwerszee. 
61 Schroor, 1989, p. 7. Het Groninger landschap. 
62 J. Enemark, werkzaam geweest bij het Internationale Wadden Secretariaat in Duitsland en decennialang 
betrokken bij de bescherming van het Waddengebied. Persoonlijke communicatie op d.d. 23-03-2022.  
63 Bank & Bosscher, 2021, p. 23. Omringd door water.  
64 Arts, 2004, p. 6. Policy and power: A conceptual framework between the ‘old’ and ‘new’ policy idioms. 
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H2.  Het natuur- en cultuurlandschap van de 

Lauwerszee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Het natuur- en cultuurlandschap van het Lauwersmeer, nabij Ezumakeeg.  
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2.1. Inleiding  
Het landschap van het noordelijk kustgebied is het resultaat van een eeuwenoude wisselwerking 

tussen land en water. Het landschap werd bepaald door natuurlijke processen; de zee drong diep het 

veengebied binnen en zette er zand, zavel en klei af. Vanaf zo’n 2500 jaar geleden stelden de effecten 

van het wassende water de bewoners van dit gebied voor nieuwe uitdagingen; vanaf dat moment werd 

het landschap getekend door de toenemende activiteiten van de plaatselijke bewoners. De mens kreeg 

meer grip op het landschap en dit had invloed op de bodemgesteldheid en uiteindelijk ook op de 

afwatering.65 

Het landschap van het Lauwersmeergebied is vanaf het Holocene tijdperk tot in de huidige tijd 

constant onderhevig geweest aan grootschalige transformaties; in de eerste plaats was er sprake van 

een open getijdengebied met wadplaten, geulen en kwelders. Echter, vanaf circa 800 n.Chr. maakte 

het kwelderlandschap plaats voor het Lauwerszee-inbraaksysteem. De Lauwerszeearm strekte zich tot 

diep in het achterland van de huidige provincies Groningen en Friesland uit. Uiteindelijk werd de 

voormalige zeearm in 1969 afgesloten. Daarna ontstonden er aanwassen; nieuwe stukken land die in 

eerste instantie waren bedoeld als landaanwinningsgebieden. Tegenwoordig hebben een aantal van 

deze landaanwinningsgebieden zich ontwikkeld tot natuurgebied.66 

Het gebruik van het landschap werd grotendeels bepaald door de natuurlijke gesteldheid. De 

landschapselementen die door toedoen van menselijke activiteiten zichtbaar zijn in het landschap, 

vormen met de natuurlijke onderdelen een samenhangend landschap.67 De eerste deelvraag in dit 

hoofdstuk luidt: welke fysisch-geografische processen liggen ten grondslag aan het ontstaan van het 

Lauwerszeegebied? Daarnaast is het Lauwerszeegebied door cultuurhistorische ontwikkelingen 

beïnvloed. Zowel de natuurlijke als de cultuurhistorische ontwikkelingen hebben grote impact gehad 

op de afwatering in het achterland van de Lauwerszee. De tweede deelvraag in dit hoofdstuk luidt: 

welke cultuurhistorische processen hebben in hoofdlijnen bijgedragen aan het ontstaan van het 

Lauwerszeegebied tot circa 1200? 

 

2.2. Noord-Nederlandse kustontwikkeling 
In het Holoceen (11.700-heden) veranderde het landschap drastisch door het opwarmende klimaat. 

Tijdens het maximum van de laatste ijstijd, het zogenoemde Weichselien, grofweg 20.000 jaar geleden, 

lag een aanzienlijk deel van het aanwezige zeewater nog opgeslagen in de ijskappen. De zeespiegel 

stond toen gemiddeld 100 meter lager dan tegenwoordig, waardoor het gehele Noordzeebekken in 

droge toestand verkeerde.68 Amateur-paleontoloog Luc Anthonis vond ruim 20 jaar geleden aan de 

Zeeuwse kust een fossiele wenkbrauwboog. De eerste Neanderthaler van Nederland, waarvan het 

schedelfragment in 2009 voor het eerst werd gepresenteerd in het Rijksmuseum van Oudheden in 

Leiden, heeft geleid tot een reconstructie van een paleolithische Neanderthaler, genaamd Krijn. Krijn 

was één van de bewoners van Doggersland.69 Figuur 7 toont een kaart waarop duidelijk wordt dat circa 

50.000 jaar geleden onze verre voorouders rondzwierven in het droog liggende prehistorische 

landschap ten noordwesten van onze huidige kustlijn dat nu de Noordzee is.70 Zoals aangegeven, werd 

 
65 Schroor, 1995, p. 12-13. Wotter. Waterstaat en landschappen in de provincie Groningen.  
66 H. Wierts, persoonlijke communicatie, d.d. 23-03-2022.  
67 Delvigne, 2012, p. 15. Middag-Humsterland.  
68 Ibidem, p. 35.  
69 Een tentoonstelling over Doggersland met het schedelfragment en de reconstructie van Krijn was in 2021 te 
bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 
70 Rijksmuseum van Oudheden, geraadpleegd d.d. 30-03-2022, van: https://www.rmo.nl/nieuws-
pers/nieuwsberichten/nederlandse-neanderthaler-krijgt-gezicht/ 

https://www.rmo.nl/nieuws-pers/nieuwsberichten/nederlandse-neanderthaler-krijgt-gezicht/
https://www.rmo.nl/nieuws-pers/nieuwsberichten/nederlandse-neanderthaler-krijgt-gezicht/
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gedurende de overgang van het Pleistoceen naar het 

Holoceen (de grens ligt op 11.700 v.Chr.) het klimaat 

aanzienlijk warmer. Dit had tot gevolg dat de ijskappen 

begonnen te smelten. Door het vrijkomende water steeg 

de zeespiegel snel; de drooggevallen Noordzeebekken 

kwam langzamerhand onder water te staan. De 

zeespiegel steeg met een snelheid van ruim een 

centimeter per jaar en de kustlijn begon steeds meer 

landinwaarts te bewegen.71 Sommige gebieden die 

tijdens het Pleistoceen onder het landijs lagen, werden 

door het smeltproces gedurende het Holoceen sterk 

opgeheven als gevolg van het herstel van isostatisch 

evenwicht; dit fenomeen komt met name voor in 

Scandinavië, maar in beperkte mate ook in Oost-

Nederland.72   

Het kustgebied van Noord-Nederland wordt gekenmerkt 

door een ‘open’ kust. De kustlijn ter hoogte van de 

Waddeneilanden is nooit ‘gesloten’ geweest door een 

aaneengesloten strandwal, zoals we die kennen langs de 

West-Nederlandse kust. Door de processen die zich voordoen bij deze zogeheten ‘open’ kust had de 

mariene invloed in het achterland een belangrijk effect op de kustgenese van het noordelijke 

zeekleigebied. Het zuidwest-noordoost georiënteerde aanbod van sedimenten zorgt nog altijd voor 

erosie aan de westkant van de Waddeneilanden en voor sedimentatie in het oosten. Het systeem van 

de Waddeneilanden verplaatst zich in de loop der eeuwen steeds meer in oostelijke richting, waardoor 

de getijdengeulen tussen de Waddeneilanden zich mee verplaats(t)en. Aangenomen kan worden dat 

dit effect heeft op de locatie waar rivieren uitwateren in de zee. Dit laatste heeft vanzelfsprekend 

invloed op de locatie waar inbraaksystemen zich voordoen.73 

Door geologen werd lange tijd verondersteld dat de Holocene kustontwikkeling is bepaald 

door toedoen van transgressie en regressie. Inmiddels is deze theorie aangepast door recentere 

inzichten. Volgens nieuwe inzichten wordt de ontwikkeling van de Nederlandse kust bepaald door: 

1. De opheffing van het land (‘isostatic rebound’). Dit proces wordt veroorzaakt door het verdwijnen 

van het gewicht van de Scandinavische ijskappen gedurende het Saalien;  

2. De mate van sedimentaanbod van rivieren; het sedimentaanbod is niet altijd en overal hetzelfde 

geweest; 

3. De hellingshoek van de Pleistocene ondergrond; 

4. De hoeveelheid zand die over de zeebodem naar de kust wordt getransporteerd;  

5. De menselijke invloed op het landschap; dit betekent dat niet de absolute zeespiegelstijging, maar 

de relatieve zeespiegelstijging de meest bepalende factor was voor de ontwikkeling van de Noord-

Nederlandse kust.74 

 

 
71 Stouthamer Cohen & Hoek, 2015, p. 229-247. De vorming van het land.  
72 Ibidem, p. 12. 
73 Ibidem, p. 229-247. 
74 De term relatieve zeespiegelstijging betreft de stijging van de zeespiegel als gevolg van de daling van de 
bodem in combinatie met het stijgen van de zeespiegel. Wanneer er alleen sprake zou zijn van het stijgen van 
de zeespiegel wordt gesproken van absolute zeespiegelstijging.  

Figuur 7. Noordwest-Europa rond 8000 v.Chr. De 
Noordzee ligt grotendeels droog maar raakt door de 
stijgende zeespiegel op den duur verdronken. Rond 
6250 v.Chr. bereikte de zee de huidige Nederlandse 
kust.  
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Door al deze factoren hebben de getijdenbekkens van de Noord-Nederlandse kust verschillende 

ontwikkelingen doorgemaakt.75  

 

Vooral tijdens de eerste 2000 jaar van het 

Atlanticum 6900-3800 (tijdvak in het Holoceen) 

ging de zeespiegelstijging snel. Figuur 8 toont de 

zeespiegelcurve. In deze warme en vochtige 

periode steeg de zeespiegel gemiddeld met 60-80 

centimeter per eeuw.76 De zeespiegelstijging was 

dermate aanzienlijk dat het sedimentaanbod van 

zand, getransporteerd door rivieren, de stijging van 

de zeespiegel niet kon bijhouden. Als gevolg 

daarvan overstroomde steeds meer land en kwam 

de kustlijn dieper landinwaarts te liggen; een 

retrograderende (terugschrijdende) kust.77 

Overstromingen in de laagste delen van het huidige 

Friesland en Groningen in het Boorne-, Hunze- en 

Fiveldalsysteem, kwamen vaak voor tussen 6900 en 

5000 v.Chr. Als gevolg hiervan verdronk 

langzamerhand de gehele noordelijke kustvlakte. Er 

ontstond een grootschalig getijdengebied met 

wadplaten en kwelders die werden gescheiden 

door hoger gelegen ruggen: pleistocene koppen.78 

Vijftien kilometer ten noorden van de huidige Waddeneilanden vormde zich een lage strandwal die 

werd onderbroken door zeegaten (getijgeulen), zoals bijvoorbeeld de oer-Lauwers (tussen Ameland 

en Schiermonnikoog) en de oer-Hunze (tussen Schiermonnikoog en Rottumerplaat).79 

Het getijdenbekken reikte in Groningen tot waar nu de stad ligt. Het was een landschap met 

zand- en slikplaten, oftewel een kweldergebied. Een kweldergebied is een gebied dat frequent wordt 

overstroomd door zeewater. De hoge kwelders worden ’s winters bij stormvloeden nog af en toe 

overstroomd. Op plaatsen waar dat niet langer het geval is, vestigen zich al snel bomen en andere 

planten uit het binnenland die geen zout kunnen verdragen. Dan is de kwelder niet langer een kwelder. 

De kwelders waren wel begroeid met zoutminnende planten.80 De belangrijkste bron van 

sedimentafzetting kwam niet van de rivieren die erin uitmondden, maar vooral van de kustzeebodem 

zelf. Als gevolg van stroming en golfslag heeft de zee het zand en de klei opgestuwd en getransporteerd 

naar de kust en de achterliggende kwelderbekkens. De sedimentatie van zand zien we terug in de vorm 

van zandige oevers of wallen. Deze staan ook wel bekend als kwelderwallen of kwelderruggen. Het 

kwelderbekken erachter was minder turbulent, waardoor deeltjes die fijner waren in een later stadium 

pas bezonken. In dit lagergelegen kwelderbekken komt vooral de afzetting van klei of zware knikklei 

voor.81  

 
75 Zomer, 2016. Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze. 
76 Schroor & Meijering, 2007, p. 53. Landschappen van Groningen. 
77 Nichols, 2009, p. 356. Sedimentology and Stratigraphy.  
78 Vos & De Lange, 2010, p. 63. Geolandschappelijk onderzoek: de vorming van het landschap voor en tijdens de 
terpbewoning en het ontstaan van de Lauwerszee. 
79 Schroor & Meijering, 2007, p. 53. Landschappen van Groningen. 
80 Nieuwhof, Nicolay & Wiersma, 2018, p. 29. De geschiedenis van terpen- en wierdenland. 
81 Bazelmans et al., 2012, p. 114. Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region. 

Figuur 8. Curve relatieve zeespiegelstijging. 
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Ongeveer 5600 jaar geleden brak het tijdvak van het Subboreaal aan. Het betrof een koelere 

en tevens drogere periode. Gedurende deze periode halveerde het tempo waarin de zeespiegel steeg, 

zoals weergegeven in de zeespiegelcurve van figuur 8. Dit had tot gevolg dat op uitgebreide schaal, in 

het reeds gevormde kweldergebied, veenkussens tot ontwikkeling kwamen. Achter de open 

strandwallen van de Noord-Nederlandse kust werd bijna het gehele getijdenbekken opgevuld met 

veen. De veenkussens groeiden uit tussen 3800-1600 jaar v.Chr.  Dit heeft alles te maken met de 

afnemende zeespiegelstijging. In het Subboreaal voltrokken zich vanaf dat moment de vorming en 

afbraak van het ijsvolume in gelijke mate. Dit gold ook voor de afzetting van sedimentatie en de 

waterstijging.82 Na het Subboreaal volgde het Subatlanticum, een warmere en nattere periode die 

duurde van 2400 v.Chr. tot heden. De reeds ontstane veenkussens werden aangetast door het 

opnieuw stijgen van de zeespiegel, met afzettingen van zand en klei tot gevolg. Door de toenemende 

zeespiegelstijging verslechterde bovendien de afwatering van het binnenwater. Daardoor ontstonden 

dikke veenpakketten ten oosten en ten westen van de stad Groningen.83  

De voormalige Lauwerszee ligt 

geografisch gezien in het oerstroomdal 

van het Hunze-getijdenbekken. Dit 

systeem heeft zich tussen 6000-3000 

v.Chr. gevormd als gevolg van de 

zeespiegelstijging. Het getijdenbekken 

van de Hunze slibde tussen 3000 en 1500 

v.Chr. geleidelijk steeds verder dicht. De 

afnemende zeespiegelstijging leidde tot 

het zogeheten ‘verlandingsproces’, een 

proces waarbij het sedimentatieproces 

sterker bleek dan de eroderende werking 

van het water. Figuur 9 toont een kaart 

van het reeds ontstane veen (de bruine 

kleur) en het nieuw opgeslibd land ten noorden ervan (groengele kleuren). 

Rond 1600 v.Chr. nam de zeespiegelstijging weer toe. Dit had de afbraak van het inmiddels 

ontwikkelde veen tot gevolg. De zee overstroomde het moerasgebied en er werden lagen klei-op-veen 

afgezet. De natuurlijke omstandigheden van het noordelijk kustgebied bestaan uit een landschap van 

eilanden, prielen, wadden, klei-op-veen afzettingen, veengronden, zandafzettingen en 

keileemgronden.84 De zand- en kleiafzettingen werden met name in de wintermaanden afgezet, 

wanneer het springtij was.85  Echter is het huidige beeld ten opzichte van de paleogeografische kaart 

van 500 v.Chr., zoals weergegeven in figuur 8, wezenlijk anders. Uitgestrekte venen op de 

paleogeografische kaart ontbreken tegenwoordig in het noordelijk kustgebied.86  

 

2.3. Theorieën over ontstaan inbraaksysteem van de Lauwerszee 
Om de kenmerken van het landschap rondom de voormalige Lauwerszee te schetsen, is het 

noodzakelijk te kijken naar verschillende theorieën die de inbraak van de Lauwerszee als onderwerp 

hebben.  Een drietal oorzaken houden verband met het ontstaan van het Lauwerszee-inbraaksysteem.   

 
82 Bazelmans et al., 2012, p. 115. Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region. 
83 Schroor & Meijering, 2007, p. 54. Landschappen van Groningen.  
84 De Langen, 2011, p. 2. De gang naar een ander landschap. 
85 Jongmans et al., 2015, p. 812. Het Nederlandse Landschap. 
86 De Langen, 2011, p. 2. De gang naar een ander landschap. 

Figuur 9. Paleogeografische kaart 500 v.Chr.  
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a) Onderzoekers stellen dat het opschuiven van de Waddeneilanden in oostelijke richting de oorzaak 

is van het ontstaan van nieuwe geulensystemen, zie in dit verband figuur 10. De morfodynamiek van 

het getijdengebied leidt tot de vorming van nieuwe zeeverbindingen tussen verschillende 

hoofdgeulen. Tussen twee eilanden heeft de zee via zeegaten de meeste invloed op het achterland. 

Wanneer de locatie van de zeegaten tussen de Waddeneilanden zich in oostelijke richting verplaatst, 

krijgt de eroderende werking van de zee in mindere of meerdere mate invloed op het achterland. Op 

deze manier houdt het inbraaksysteem van de Lauwerszee, volgens deze theorie, sterk verband met 

de dynamiek van het Waddensysteem.87 

 
Figuur 10. Morfodynamiek Waddengebied in oostwaartse richting. Deze dynamiek bepaalt voor een belangrijk deel waar 

zeegaten en inbraaksystemen in het vaste land ontstaan. 

b) Bodemdaling is een gevolg van menselijke activiteiten. Door voortschrijdende zeespiegelstijging 

werd de afwatering van het achterland bemoeilijkt. Dit leidde ertoe dat veen zich, op de overgang van 

het pleistocene zandlandschap en het ten noorden daarvan gelegen kweldergebied, kon uitbreiden en 

ontwikkelen. Dikke veenpakketten (veenkoepels- of kussens) met ieder een eigen waterhuishouding 

ontstonden.88  De mens begon in de Middeleeuwen het veen op grote schaal te ontginnen. Het 

ontginnen ging gepaard met ontwatering, dat inklinking en oxidatie van het veen tot gevolg had.89 Het 

veen werd op grote schaal in cultuur gebracht en is daardoor geheel verdwenen. Bovendien hebben 

turfgraven en selnering (zoutwinning) ook aan de bodemdaling bijgedragen. Bij deze 11e en 12e-

eeuwse selnering haalde men het zout onder het veen en de klei vandaan, waardoor langs de oevers 

van de Lauwerszee rechthoekige omtrekken van uitgegraven kuilen nog zichtbaar zijn. Voor de 

Middeleeuwse bewoners van dit gebied was het zout een belangrijke bron van inkomsten.90  

c) Naast de inklinking en bodemdaling liep het noordelijk kustgebied frequenter onder water, vanwege 

een reeks incidentele stormvloeden. Door deze stormvloeden ontstond het Lauwerszee-

inbraaksysteem. De ramp die bekend staat als de Lauwerszee-inbraak was geen eenmalige 

 
87 Westerink, 2011. Geraadpleegd d.d. 25-03-2022, van: http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/6-
Lauwersland.html  
88 De Langen, 2011, p. 3. De gang naar een ander landschap. 
89 Meijles, 2015, p. 19. De ondergrond van Groningen: een geologische geschiedenis. 
90 Westerink, 2011, geraadpleegd d.d. 25-03-2022, van: zelfde link als noot 80.  

http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/6-Lauwersland.html
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/6-Lauwersland.html


30 
 

gebeurtenis, maar een proces dat plaatsvond in de periode tussen circa 700 en 900 n.Chr., waarbij de 

kustveengebieden overstroomd raakten en het landschap verregaand veranderde.91 Directe aanleiding 

hiervoor is de doorgaande zeespiegelstijging geweest in de bekkens van de Boorne-Middelzee, de 

Lauwers, Fivel en Dollard vanaf omstreeks 300 n.Chr. De stormvloeden braken het land binnen en 

verbreedden het inbraaksysteem, waardoor tussen het huidige Friesland en Groningen een steeds 

groter getijdengebied ontstond. Het achterland werd overspoeld en dit had erosie en afbraak van het 

veen tot gevolg. In grote delen van Groningen en Friesland werd om die reden klei-op-veen afgezet.92 

Volgens J. Zomer waren grootscheepse veenontginningen omstreeks de 12e eeuw de belangrijkste 

oorzaak van de uitbreiding van de Lauwerszee, met tal van overstromingen tot gevolg.93 

 

2.4. Lauwerszee-inbraaksysteem in een cultuurlandschap met wierden en dijken  
In paragraaf 2.3., werd duidelijk dat er verschillende theorieën bestaan voor het ontstaan van het 

inbraaksysteem van de Lauwerszee. Een van die theorieën gaat in op de wijze waarop de mens aan dit 

proces heeft bijgedragen. Binnen deze theorie zijn de veenontginnings-activiteiten door de mens de 

voornaamste reden voor de bodemdaling in het achterland van de Lauwerszee. In het voormalige 

kweldergebied met wierden en dijken verlieten bewoners geregeld hun vestigingsplaats om het veen 

ten zuiden van het kweldergebied te ontginnen.94 Al in de Romeinse tijd (753 v.Chr. - 476 n.Chr.) vond 

er migratietrek vanuit het kweldergebied richting de randvenen plaats. Vanaf de vroege 

Middeleeuwen werd het veen steeds intensiever door de mens ontgonnen met een nog snellere 

bodemdaling tot gevolg.95 Hoe intensiever het land werd ontgonnen hoe verder het maaiveld van het 

ontwaterde veenoppervlak onder de stormwaterlijn wegzakte en des te gevoeliger het gebied werd 

voor zee-inbraken.96 

De energietoename door stroming en golfslag is in het omringende landschap herkenbaar in 

de toename van het zand- en siltgehalte in de kwelderafzettingen van het landschap rondom de 

voormalige Lauwerszee.97 Het landschap onderging grote veranderingen. Het getijdensysteem van de 

Lauwerszee werd verwijd en vergroot. Het kustgebied raakte grotendeels verlaten. De sterke toename 

van de activiteit van de zee ontstond door natuurlijke processen, maar de effecten van de 

voortschrijdende bodemdaling als gevolg van de ontginning van het veen en de zoutwinning gaven het 

achterland een steeds groter waterbergend vermogen. De inbraak van de Lauwerszee is ontstaan door 

natuurlijke omstandigheden, maar werd bevorderd door de activiteiten van de mens in het veen. De 

activiteiten in het veen zijn uiteindelijk een indirecte oorzaak geweest – zoals De Langen heeft 

beschreven in De gang naar een ander landschap; een landschap waarin de Lauwerszee vrij spel kreeg 

en zich dieper landinwaarts kon verleggen.98  

Rond 800 n.Chr. was Nederland nog dunbevolkt, met uitzondering van het kweldergebied in 

het noordelijk kustgebied. De gebieden met kwelders waren juist gewilde locaties om te wonen.  De 

eerste kolonisten arriveerden mogelijk in de 7de eeuw v.Chr. in het kweldergebied. Hun vroegste 

nederzettingen zijn te vinden in Westergo (Friesland) en in Groningen behoort de nederzetting 

Middelstum-Boerdamsterweg tot de vroegste bewoningsfase in de 6de eeuw v.Chr. De eerste 

 
91 Nieuwhof, 2008, p. 21. De Leege Wier van Englum. 
92 De Langen, 2011, p. 1. De gang naar een ander landschap. 
93 Zomer, 2016, p. 226. Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze. 
94 Ibidem, p. 226. 
95 De Langen, 2011, p. 3. De gang naar een ander landschap. 
96 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015, p. 321. De vorming van het land.  
97 Nicolay, 2010, p. 8. Terpbewoning in Oostelijk Friesland: Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied 
van Oostergo.  
98 De Langen, 2011, p. 15. De gang naar een ander landschap. 
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bewoning vond plaats op de kwelderruggen. In de periode van 100 tot 300 n.Chr. breidde het aantal 

wierden zich snel uit, maar tussen 300-600 n.Chr. verloren de bewoners in de lagergelegen 

kwelderbekkens hun woongebied weer.99 De reeds opgeworpen wierden bleken onvoldoende 

bescherming te bieden.  

Tussen circa 500 en 1200 n.Chr. ontstond de derde en laatste generatie terpen en wierden. Tot 

omstreeks 1250 bleef deze nederzettingsstructuur in het kweldergebied vrijwel ongewijzigd. De 

terpdorpen waren door de productie van graan, de visvangst en de uitstekende weidegronden 

zelfvoorzienend geworden. Overstromingen vonden in het kweldergebied wel plaats, maar door de 

opwerping van kleine dijkjes kon men genoeg gewassen verbouwen. Ondertussen was de Friese handel 

aan een enorme bloei begonnen. De bevolkingsdichtheid nam daardoor in sterke mate toe.100 

Toch bleef de concentratie wierden langs de oeverwallen van de Fivel, Eems en de Hunze het 

hoogst. Telkens werd door aanslibbing een nieuwe kwelderwal ten noorden van de oude kwelderwal 

afgezet. Het gebied met kwelderwallen breidde zich als gevolg van de overheersende westenwinden 

en de daarmee gepaard gaande westelijke zeestromen noordwaarts uit.101 In zekere zin neemt 

noordwaarts en in de richting van de voormalige Lauwerszee de ouderdom van bewoning af. Vaak 

genoeg werd het land hier overspoeld als gevolg van overstromingen. Echter, dat er mensen 

rondliepen en er bewoning is geweest dicht tegen de randen van de noordelijke kust en de Lauwerszee 

is bewezen met behulp van C14-dateringen. De Vereniging voor Terpenonderzoek kwam in 2002 met 

de mededeling dat een nederzetting uit het begin van de vroege ijzertijd (7e eeuw) was ontdekt op de 

bodem van de voormalige Lauwerszee bij het Groningse Vierhuizen. Onder de jonge Lauwerszee-

afzetting worden geregeld oudere kleilandschappen ontdekt met verdronken dorpen.102 Het 

inbraaksysteem van de Lauwerszee doet eraan herinneren dat dit landschap in vele opzichten aan 

grote veranderingen onderhevig is geweest. Een dwarsdoorsnede van de ontwikkeling van een terp is 

weergegeven in figuur 10. Het noordelijk zeekleilandschap staat erom bekend; het is een open 

landschap met her en der uitstekende heuvels: in geografische termen spreken we van het terpen- en 

wierdenlandschap.103 Aan de hand van de ligging van de terpen en wierden in Friesland en Groningen 

kan de grens van de voormalige Lauwerszee worden vastgesteld. Echter, door het plaatsvinden van 

diverse stormvloeden verplaatste de Lauwerszeekust zich geregeld. Dit impliceert dat de terpen die 

zijn gelegen vlakbij de kust van de voormalige Lauwerszee vermoedelijk niet van de eerste 

terpbewoning kunnen dateren.104 

 

 
99 Nieuwhof, 2018, p. 29. De geschiedenis van terpen- en wierdenland. 
100 Van de Ven, 2003, p. 47. Leefbaar Laagland.  
101 Schroor, 1995, p. 15. Landschappen van Groningen.  
102 Groenendijk & Vos, 2002, p. 70-71. Vroege ijzertijdbewoning langs de Hunze bij Vierhuizen, gem. De Marne. 
103 Van de Ven, 2003, p. 46. Leefbaar Laagland.  
104 Riemersma, 1901, p. 6. Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde.  
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Vanuit het mondingsgebied van de Lauwers ontstond in de Vroege Middeleeuwen het huidige 

inbraaksysteem van de voormalige Lauwerszee. Dergelijke stormvloeden uit 850, 1020 en tussen 1219 

en 1222 hebben het inbraaksysteem van de Lauwerszee met een stelsel van nieuw ontstane zeegeulen 

verder vergroot. Het proces en de totstandkoming van een inbraaksysteem houdt lineair verband met 

de hoeveelheid water die wordt getransporteerd en de dwarsdoorsnede van de waterloop. Door de 

toename van het watervolume gedurende een stormvloed neemt het eroderende effect van het water 

in de geulen toe met tot gevolg een breder en groter wordende geul. Dit proces kan zichzelf versterken 

en autonoom continueren.105 De randen van Lauwerszee kwamen daardoor dieper landinwaarts te 

liggen. Als gevolg daarvan kwamen de mondingen via stroompjes en stromen ook dieper landinwaarts 

te liggen. Tijdens de maximale Lauwerszee-uitbreiding, omstreeks 1000 n.Chr., vond de natuurlijke 

afwatering plaats via stromen zoals de Zuider Ee (Fries: Suderie), de Zwemmer (Fries: Sennaer), de 

Lauwers, de Dokkumer Grootdiep, de Oude Riet en de Hunze (alias Reitdiep). Daarnaast verliep de 

afwatering via de vele kweldergeulen (kreken, prielen en in Groningen maren) en werd zout zeewater 

af- en aangevoerd. Volgens historicus A. Buursma zijn de maren in het gebied ten zuiden van het 

Lauwerszeegebied ‘karakteristieke elementen in het open dijken- en wierdenlandschap en getuigen 

van het ontstaan van dit gebied. Tegenwoordig zijn de maren terug te vinden als restanten in het 

landschap en zij vormen geregeld natuurlijke grenzen van bijvoorbeeld dorpsgebieden’.106  

 

 

Vanaf rond het jaar 1100 n.Chr. begonnen boeren intensiever samen te werken. Een van de activiteiten 

van de boeren was het beschermen van de woongebieden en landbouwgronden tegen de dreiging van 

 
105 Delvigne, 2012, p. 40. Middag-Humsterland. 
106 Buursma, 2019, p. 27. Beteugeld estuarium.  

Figuur 11. Doorsnede ontwikkeling van een terp. Bewoning begint op de kwelderwal. Overstroming en sedimentatie 
gaan door tijdens bewoning. 

Figuur 12. Het Lauwerszeegebied in onbedijkte toestand omstreeks 1000 n.Chr. en tevens de maximale uitbreiding van de 
Lauwerszee kort voor de eerste bedijkingen.  
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overstromingen door de zee door de aanleg van dijken.107 De aanleg van dijken had invloed op 

getijdeprocessen; het zeewater kon niet meer over de kwelders uitstromen, maar werd in plaats 

daarvan opgestuwd. Daardoor nam de maximale stormvloedhoogte toe, met als gevolg dat de risico’s 

op stormvloeden verder toenamen. Het voordeel was wel dat met de bedijkingen meer mogelijkheden 

ontstonden voor landbouwactiviteiten.108 Twee typen bedijkingen worden onderscheiden: defensieve 

en offensieve bedijkingen. Met de aanleg van dijken ontstond, naast de veranderende invloed van 

getijdenprocessen, nog een waterstaatkundig probleem. De aanleg van dijken had tot gevolg dat de 

oorspronkelijk afwatering richting zee werd doorsneden en belemmerd. Dit had tot gevolg dat men te 

maken kreeg met waterstaatkundige problemen waarbij overtollig polderwater lastig kon uitwateren 

ten tijde van hoogwater. Daarnaast bleef de dreiging van het zeewater een probleem. Uiteindelijke 

werd, met het terugwinnen van land uit zee, de ontwatering van polders en de plaatsing van 

uitwateringssluizen (zijlen), het kustgebied verder in cultuur gebracht. Gestaag werd de invloed van de 

zee beperkt en de problematiek van het water gereguleerd. In figuur 12 is de maximale Lauwerszee 

uitbreiding weergegeven. Vanaf 1300 werden de randen van de Lauwerszee voor het eerst 

ingepolderd. Eerst vanuit de oude veenstroom van de Oude Ried en rond 1400 werden ook de polders 

van Middag en Humsterland ingepolderd.109 

 

2.5. Landschap van het huidige Lauwersmeer 
Hoofdzakelijk wordt het Lauwersmeergebied in drie typen geomorfologische eenheden 

onderscheiden: de oude en nieuwe zeekleipolders en de wadplaten. De oude zeekleipolders zijn 

gelegen in het voormalige kweldergebied van het noordelijk kustgebied. De jonge zeekleipolders zijn 

gelegen aan en in de voormalige Lauwerszee en bestaan uit de recente landaanwinningsgebieden. 

Deze bestaan uit sedimenten van slib en kleideeltjes en dateren van 1937-1953.110 

De voormalige zeearm, die op huidige kaarten de ‘Slenk’ wordt genoemd, is de hoofdgeul van 

de voormalige Lauwerszee. De slenk loopt vanaf de Cleveringsluizen in het noorden en strekt zich uit 

tot de Zoutkamperril en het Dokkumerdiep. Tijdens eb stond ook deze geul onder water. Echter, het 

overgrote deel van het gebied bestond uit onbegroeide zand- en slikplaten en vormt de derde 

geomorfologische eenheid. Dieper landinwaarts wordt het Lauwersmeer doorsneden door een zich 

steeds sterker vertakkend stelsel van nevengeulen. Aan de landzijde van het Lauwersmeer grenzen de 

zand- en slikplaten aan de huidige landaanwinningswerken. De wadplaten grensden soms aan de 

kwelders of direct aan de zeedijk, zoals bij de Engwierumerpolder en aan de westkust ten zuiden van 

Oostmahorn.111  

Jaap Kloosterhuis (werkzaam bij Staatsbosbeheer en boswachter in het NP Lauwersmeer) stelt 

dat in het Lauwersmeer vijf landschappen kunnen worden onderscheiden die sinds de afsluiting in 

1969 zijn ontstaan door een proces van natuurlijke opeenvolging.112 De diepe wateren zijn het eerste 

landschapstype. Dit zijn over het algemeen de hoofgeulen. Naast de diepe wateren bestaan er ook 

ondiepe wateren en slikken. Dit landschap wordt gekenmerkt door de overgang naar land. Ook vind je 

in het Lauwermeer een derde landschapstype: de ‘ruigten’. Dit zijn de woeste onontgonnen gronden 

 
107 Formsma, 1982, p. 13. Historie van Groningen. 
108 Nieuwhof, Nicolay & Wiersma, 2018, p. 85. De geschiedenis van terpen- en wierdenland. 
109 Schroor & Meijering, 1989, p. 73. Het Groninger Landschap.  
110 Hoekstra & Rozendaal, 1989, p. 11. De ontwateringstoestand van de landbouwgronden in de Kollumerwaard 
(Lauwerszee). 
111 De Glopper, 1985, p. 20. Vijftien jaar afgesloten Lauwerszee.  
112 J. Kloosterhuis was aan het woord tijdens de internationale Vismigratiedag en sprak tijdens een 
bootexcursie op het Lauwersmeer over het landschap van het Lauwersmeer. Persoonlijke communicatie d.d. 
21-05-2022. 
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waar het te drassig is voor bomen en andere planten. Het betreft een kaal en leeg landschap dat 

gelijkenissen vertoont met de huidige kwelders. Ook zien we een landschapstype dat wordt 

gekenmerkt door rietvelden; overwegen liggen deze rietvelden dichtbij de watergrens. Tot slot zien 

we het vijfde landschapstype. Dit landschap bestaat uit dichtbegroeide bosgebieden bestaande uit 

loofbomen. Volgens Kloosterhuis was de afsluiting een ecologische ramp waardoor het zoute 

waterleven afstierf. Echter, de natuur heeft zich opnieuw weten te ontwikkelen. 

 

2.6. Deelconclusie  
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op een tweetal deelvragen. De eerste deelvraag die is 

beantwoord, luidde: welke fysisch-geografische processen liggen ten grondslag aan het ontstaan van 

het Lauwerszeegebied? De tweede deelvraag die is beantwoord, luidde: welke cultuurhistorische 

processen hebben in hoofdlijnen bijgedragen aan het ontstaan van het Lauwerszeegebied tot circa 

1200?  

De natuurlijke en de cultuurhistorische landschapsonderdelen van het Lauwersmeergebied kunnen 

niet los van elkaar worden beschouwd. De vorming van het noordelijk kustgebied is het complexe 

resultaat van een samenspel van verschillende geologische processen en menselijk ingrijpen in 

verschillende perioden.  

Natuurlijke processen, zoals de stijging van het zeespiegelniveau, de vorming van veen en het 

ontstaan van een kwelderlandschap in het holocene tijdperk hebben invloed gehad op de genese van 

het natuurlijke kwelderlandschap. Voordat de mens zijn intrede deed, was er een waddenlandschap 

ontstaan met eilanden, prielen, wadden, klei-op-veen afzettingen, veengronden, zandafzettingen en 

keileemgronden. De natuurlijke afwatering van het achterland richting het waddengebied, waar de 

Lauwerszee onderdeel van was, vond plaats via grote rivieren. Rivieren zoals de Zuider Ee (Fries: 

Suderie), de Zwemmer (Fries: Sennaer), de Lauwers, de Dokkumer Grootdiep, de Oude Riet en de 

Hunze (alias Reitdiep). De kleinere stroompjes worden maren genoemd en staan bekend als 

kweldergeulen en prielen die het zoute zeewater in het achterland van de Lauwerszee af- en 

aanvoerden. Dichterbij het Lauwersmeer wordt duidelijk dat slechts weinig van deze oude maren 

behouden zijn gebleven. De eroderende werking en de uitbreidingen van de Lauwerszee als gevolg van 

stormvloeden hebben vele oude structuren doen vervagen. 

Cultuurhistorische ontwikkelingen in het noordelijk kustgebied hebben het landschap mede 

gevormd. De eerste permanente bewoners wisten zich omstreeks de 6e eeuw v.Chr. met de opwerping 

van woonheuvels te manifesteren in het kweldergebied. Later groeide het gehele kweldergebied uit 

tot het bekende terpen- en wierdenlandschap. Op die manier behield men droge voeten gedurende 

de alsmaar toenemende dreiging van de zee door toedoen van de voortschrijdende (relatieve) 

zeespiegelstijging. Het kweldergebied was de basis van waaruit in de Laat-Romeinse en 

Vroegmiddeleeuwse tijd de ontginningen van de randveenzone, iets ten zuiden van de voormalige 

Lauwerszee, plaatsvonden. Deze vroegste veenontginnings-activiteiten hadden voortschrijdende 

bodemdaling tot gevolg en dat resulteerde steeds meer in waterstaatkundige problemen op 

provinciaal niveau. Het voortduren van deze waterstaatkundige problemen leidde tot het 

inbraaksysteem van de Lauwerszee.  

In hoofdstuk drie zal de aandacht uitgaan naar de waterstaatkundige ontwikkelingen in het noordelijk 

kustgebied en de motieven voor de afsluiting van de Lauwerszee.  
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H3.  Van kunstmatige afwatering tot afsluiting 

van de Lauwerszee 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: de R.J. Cleveringsluizen bij Lauwersoog op de grens tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee.  
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3.1. Inleiding  
In hoofdstuk twee is de wordingsgeschiedenis van het voormalige Lauwerszeegebied beschreven. 

Duidelijk werd dat als gevolg van de natuurlijke en cultuurhistorische processen in het achterland van 

de Lauwerszee waterstaatkundige problemen waren ontstaan. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan 

op de ontstane waterstaatkundige problemen en zal de wijze waarop een waterstaatsorganisatie 

ontstond worden besproken. De eerste deelvraag die beantwoordt gaat worden, luidt: hoe ziet de 

waterstaatkundige ontwikkeling in het achterland van het Lauwerszeegebied eruit in de periode 1200-

1969? Aan de hand van de waterstaatkundige ontwikkelingen, problemen en ingrepen, worden in dit 

hoofdstuk ook de aanloop en het moment van de definitieve afsluiting van de Lauwerszee in 1969 

besproken. In waterstaatkundig opzicht vormt de afsluiting namelijk een cruciaal moment voor de 

(functie)veranderingen die zich in het waterstaatslandschap rondom het sluizencomplex in Zoutkamp 

hebben voorgedaan.113 Dit komt aan de orde in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4). De tweede 

deelvraag die in dit hoofdstuk beantwoord gaat worden, luidt: welke waterstaatkundige problemen en 

plannen hebben geleid tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969?  

Het landschap van het noordelijk zeeklei- en kwelderlandschap rondom het voormalige 

Lauwerszeegebied is het resultaat van natuurlijke processen en van een al eeuwenlang durende 

interactie tussen mens en water.114 Van de 10e tot de 12e eeuw deden zich een aantal grootscheepse 

veranderingen voor in het oorspronkelijke terpen- en wierdenlandschap. De bewoners van dit gebied 

ontwikkelden nieuwe waterstaatkundige technieken waarmee ze de strijd met het water aangingen, 

bijvoorbeeld door de aanleg van sluizen en dammen. Gevolg was dat de bewoning veranderde van 

terpbewoning naar vlaknederzettingen (verspreide boerderijen) in kwelderbekkens en laagten. De 

noodzaak voor een vestigingsplaats op een hoger gelegen woonheuvel verdween.115 Dankzij een nieuw 

waterstaatkundig fenomeen; de opwerping van dijken, konden nieuwe landbouwgronden worden 

toegevoegd. Allereerst werden defensieve dijken opgeworpen ter landbescherming tegen zee-

overstromingen. Vanaf de 13e eeuw werden daaropvolgend de buitendijkse kwelders, mits deze 

voldoende van omvang waren en hoog genoeg waren opgeslibd, van een nieuwe dijk voorzien. Dit 

principe noemen we offensief bedijken. De nieuw aangeslibde gronden werden ingedijkt, ontgonnen 

en in gebruik genomen voor de landbouw met als hoofddoel het terugwinnen van land uit zee. Door 

de aanleg van deze waterstaatswerken werd de kustlijn van de voormalige Lauwerszee steeds verder 

teruggedrongen.  

 

3.2. Toenemende greep op het water  
De eerste inpolderingen in het noordelijk kustgebied waren klein van omvang, maar wel van plaatselijk 

belang. Hoe klein de eerste inpolderingen ook moeten zijn geweest, in het nieuw bedijkte land 

ontstonden al vrij snel de eerste problemen met de waterhuishouding. De vele bedijkingen leidden 

ertoe dat de van oorsprong afwaterende riviertjes werden afgedamd; de natuurlijke afwatering kon 

niet meer haar gang gaan. Op plaatsen waar de afwatering van het oude land door het nieuwe land 

liep, moest een kanaal worden gegraven. Om ervoor te zorgen dat overtollig binnenwater kon worden 

geloosd en vloedwater kon worden gekeerd, ontwikkelden de boeren en kloosterlingen een nieuwe 

cruciale techniek: het plaatsen van suatiesluizen.116 Andere sluistypen deden later hun intrede, zoals: 

ontlastsluizen, inlaatsluizen en irrigatiesluizen. De uitwateringssluis is het oudste sluistype; in een 

oorkonde uit 1285 wordt voor de benaming 'fistulas' gegeven. Deze eerste sluizen hadden een enkele 

 
113 De term functieveranderingen is nader gedefinieerd in paragraaf 1.5.  
114 Van Rossum, 1990, p. 9. Van Lauwerszee tot Dollard Tou.  
115 Westerink, 2010, p. 28. Middag-Humsterland. Kroniek van een noordelijk landschap.  
116 Andere benaming voor spuisluis, ook wel keersluis, uitwateringssluis. 
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draaideur. Echter, sluizen die gebouwd werden vanaf 1600 kregen een breder stroomgat, waardoor 

een enkele draaideur te zwaar worden voor de scharnieren en te veel doorzakken. Deze sluis kregen 

daardoor dubbele puntdeuren. Uitwateringssluizen komen in allerlei afmetingen en vormen voor. De 

houten sluizen zijn ondertussen allemaal verdwenen, maar van de gemetselde sluizen zijn er nog veel 

bewaard gebleven.117 Vanaf 1400 werden stenen sluizen met een boogvormig gewelf gemaakt. In de 

daaropvolgende eeuwen werden honderden sluizen in Nederland aangelegd.118 Zodra de stand van 

het buitenwater laag genoeg was, werd via deze uitwateringssluizen het overtollige binnenwater 

(polderwater) in het achterland van de Lauwerszee geloosd op de zee. In het beginstadium werden 

ondergrondse duikers geplaatst die met een klep konden worden afgesloten. Een van de oudste 

toepassingen is een duikerzijl in de vorm van een uitgeholde boomstam. De houten constructie bevatte 

een klep die tijdens vloed de opening in de dijk afsloot van het buitenwater; een schematische 

weergave is opgenomen in figuur 13.119 De sluizen worden ook geregeld aangeduid als zijl, klieve of 

pomp.120  

  
Figuur 13. Schematische weergave van een duiker- en uitwateringssluis met eb- en vloeddeuren. Situatie bij A: de 

sluisdeuren zijn geopend. Situatie bij B: de sluisdeuren zijn gesloten. 

Volgens Ligterink, die de geschiedenis van de regio Westerkwartier (ten zuiden van de Lauwerszee 

gelegen) heeft beschreven, werden de maatregelen op waterstaatkundig gebied aanvankelijk 

afzonderlijk geregeld door de bewoners van de dorpsgebieden en onder leiding van de plaatselijke 

pastoor.121 De Cisterciënzer kloosterorde, die oorspronkelijk uit Frankrijk kwam, was de grootste en de 

belangrijkste kloosterorde en speelde vanaf de 12e tot in de late Middeleeuwen een belangrijke rol in 

 
117 Arends, 1994, p. 139-140. Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 
1940. 
118 Hacquebord & Hempenius, 1990, p. 47. Groninger dijken op deltahoogte. 
119 Nieuwhof, Nicolay & Wiersma, 2018, p. 85-86. De geschiedenis van terpen- en wierdenland. 
120 Kooper, 1939, p. 11. Het Waterstaatsverleden van de provincie Groningen. 
121 Ligterink, 1968, p. 71. Tussen Hunze en Lauwers.  
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het kustgebied. Vanaf de kloosterstichting van de Sint Bernardusabdij te Aduard begonnen de 

kloosterlingen aan de eeuwenlange bemoeienis met en strijd tegen het water: een serie inpolderingen, 

bedijkingen, aanleg van sluizen, het graven van sloten en kanalen voor de scheepvaart, vonden 

plaats.122 Volgens Ligterink is een exacte datering voor het ontstaan van de beheersing van het water 

en de oprichting van een georganiseerde en systematische aanpak in de strijd tegen het water lastig 

te geven; ook voordien zal er een georganiseerde waterstaat zijn geweest, al dan niet op een meer 

lokaal niveau en van geringe betekenis. 

Omstreeks de 13e eeuw verenigden boeren en kloosterlingen zich om de waterstaatkundige 

problemen collectief te beteugelen. Dit wil zeggen dat de aanleg van dijken en dergelijke 

waterstaatkundige constructies in het algemeen een onderneming betreft, die gezamenlijk moest 

worden aangepakt.123 De eerste streekwaterschappen zoals het Aduarder- en Winsumerzijlvest 

ontstonden in Groningen tussen circa 1300-1350 n.Chr.124 Dankzij het ontstaan van deze collectieve 

waterstaatsorganisatie werd een groot netwerk van binnenwaterwegen aangelegd en werd de greep 

op het water intensiever.125 Het in de 14e eeuw gegraven Aduarderdiep is een voorbeeld van een 

gegraven wetering die de afstroming van overtollig binnenwater richting de zee moest stimuleren.126 

De ontstane streekwaterschappen worden zijlvestenijen genoemd. Het zijlvest ontleende zijn naam 

aan de zeesluis die werd aangelegd.127 In oude teksten worden met de term zijlvesten de ingelanden 

aangeduid die verantwoordelijk waren voor de aanleg en het onderhoud van de zijlen. Met de term 

zijlvest werd tevens een waterstaatkundig afgegrensd gebied aangeduid. Zijlrechters werden door de 

‘ingezetenen’ van het zijlvest gekozen. De zijlrechters waren verantwoordelijk voor de wijze waarop 

de waterstaatkundige werken werden uitgevoerd. Ook mochten zij straffen en beboeten. Een hogere 

functie was weggelegd voor de zijlrechter-grietman. De grietman was rechter en bestuurder van een 

grietenij (rechtsgebied in Friesland en het Westerkwartier) en controleerde de zijlrechters. Elders 

waren grote zijlvesten onderverdeeld in kleinere schepperijen, elk met een schepper als voorzitter.128  

 
122 Geraadpleegd d.d. 12-05-2022, van: https://www.kloostermuseumaduard.nl/bezoekers-
informatie/cistercienzers  
123 Arends, 1994, p. 10. Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940. 
124 Van de Ven, 2003, p. 115. Leefbaar Laagland.  
125 Schepers. Geraadpleegd d.d. 17-12-21, van: https://nestor.rug.nl/bbcswebdav/pid-11437835-dt-content-
rid-37789691_2/courses/LKA033M10.2021-
2022.1/Hoorcollege%2019%2B20%20Landschappen%20van%20Nederland%202021-2022.pdf 
126 Van den Broek, geraadpleegd d.d. 2-5-2022, van: 
https://www.vanlauwerstoteems.nl/uploads/1/1/7/1/117136146/aduarderdiep_en_aduarderzijl_en_.pdf 
127 Ligterink, 1968, p. 71-76. Tussen Hunze en Lauwers.  
128 Ibidem, p. 71-76. 

https://www.kloostermuseumaduard.nl/bezoekers-informatie/cistercienzers
https://www.kloostermuseumaduard.nl/bezoekers-informatie/cistercienzers
https://nestor.rug.nl/bbcswebdav/pid-11437835-dt-content-rid-37789691_2/courses/LKA033M10.2021-2022.1/Hoorcollege%2019%2B20%20Landschappen%20van%20Nederland%202021-2022.pdf
https://nestor.rug.nl/bbcswebdav/pid-11437835-dt-content-rid-37789691_2/courses/LKA033M10.2021-2022.1/Hoorcollege%2019%2B20%20Landschappen%20van%20Nederland%202021-2022.pdf
https://nestor.rug.nl/bbcswebdav/pid-11437835-dt-content-rid-37789691_2/courses/LKA033M10.2021-2022.1/Hoorcollege%2019%2B20%20Landschappen%20van%20Nederland%202021-2022.pdf
https://www.vanlauwerstoteems.nl/uploads/1/1/7/1/117136146/aduarderdiep_en_aduarderzijl_en_.pdf
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Figuur 14. Kloosterordes in Friesland en Groningen. Veel kloosters hadden in de wijde omgeving diverse uithoven: grote 

boerderijen waar economische activiteiten werden uitgeoefend, waaronder de noordwaartse ontginningen.  

De monniken van het Gerkesklooster begonnen als eerste met de inpolderingen van de Lauwerszee.129 

Gerkesklooster was dan ook strategisch gelegen: op een dekzandopduiking tussen de Oude Ried en de 

Lauwers. De ontginning verliep als volgt: het gebied ten noordoosten van Gerkesklooster werd eerst 

ingepolderd met een dijk en achtereenvolgens werd een eerste sluis ten oosten van Gerkesklooster 

aangelegd om het afstromende water te reguleren en het zeewater te keren. Langzaam werden steeds 

meer landbouwgronden ten noorden van Gerkesklooster aan het landbouwareaal toegevoegd; dit 

gebeurde door het proces waarbij tegen de dijken, buitendijks, nieuwe aanwassen plaatsvonden. Deze 

aanwassen zijn te vergelijken met de kwelders die we tegenwoordig vinden aan de buitendijkse zijde 

van de noordelijke Waddendijk (in Noord-Groningen en Friesland). In een volgend stadium gingen de 

bewoners door de opwerping van ringdijken de nieuwe kweldergronden ontwateren; er werden sloten 

gegraven en verder stroomafwaarts van de Lauwers, bij Visvliet, werd een tweede sluis aangelegd. Dit 

principe volgt de methode van offensieve bedijking (uitgelegd in de inleiding van dit hoofdstuk) 

waarmee in een uitgestrekt gebied ten zuiden van de voormalige Lauwerszee grote stukken grond 

 
129 Gerkesklooster is evenals het Aduarderklooster onderdeel van de Cisterciënzer kloosterorde. Gerkesklooster 
ligt circa 15 km ten westen van het Aduarderklooster.  
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bruikbaar werden gemaakt voor de landbouw of voor bewoning en op intensieve wijze het 

terugwinnen van land uit zee werd bespoedigd.130  

Figuur 15a en 15b tonen de voortschrijdende inpolderingen en het terugwinnen van land uit zee. Met 

het terugwinnen van land uit zee werd de aanleg van een nieuwe uitwateringssluizen een onmisbaar 

waterstaatswerk om het overtollige water uit de reeds nieuw aangelegde landbouwgronden te laten 

wegvloeien. De inpolderingen vanaf Gerkesklooster breidden zich noordwaarts uit in de richting van 

de voormalige Lauwerszee. Aan de ouderdom en de restanten van overgebleven sluizen valt de 

ouderdom van de ingepolderde stukken land vast te stellen.131  

  
Figuur 15a. Voortschrijdende inpolderingen ten noorden van Grijpskerk en Buitenpost. Inpolderingen breidde zich 

noordwestwaarts richting het huidige Lauwersmeer uit. Figuur 15b. Munnekezijl en Lauwerzijl ten zuidoosten van het 
Lauwersmeer. Oudere zijlen liggen meer landinwaarts, m.a.w. Lauwerzijl is een dochternederzetting van Munnekezijl. 

Bij de aanleg van sluizen ontstond telkens hetzelfde probleem: aan de buitendijkse zijde van de sluizen 

vond steeds een beperktere waterlozing plaats door aanslibbing. Kort daarop volgden nieuwe 

waterstaatkundige problemen; de uitwateringsgeulen slibden verder dicht aan de buitendijkse zijde. 

Men probeerde door het zogenaamde ‘krabbelen’ of ‘ploegen’ de geulen te verdiepen en te 

verbreden. Dit bleek geregeld een hopeloze zaak wegens de voortschrijdende aanslibbing. Als gevolg 

van de aanslibbingsproblemen bleek verdere inpoldering een beter alternatief met nieuwe indijkingen 

en de aanleg van nieuwe sluizen tot gevolg. Een fragment waaruit duidelijk blijkt dat de inpolderingen 

zich noordwaarts uitbreidden is te zien in figuur 16. De rode lijn is de eigenlijke grens van het 

boezemwater tot waar het kwam voor de bedijkingen. In een standaardwerk over het culturele erfgoed 

in het Lauwerszeegebied heeft Buursma de opeenvolgingen van sluizen in het landschap van de 

Lauwerszee beschreven. De datering van de inpolderingen in het achterland van de Lauwerszee is af 

te leiden uit de opeenvolging van de verscheidene zijlen die zijn aangelegd.132 

 
130 Hacquebord & Hempenius, 1990, Groninger dijken op deltahoogte.   
131 Buursma, 2019, p. 28-29. Beteugeld estuarium. 
132 Ibidem. 
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Figuur 16. Kaart van de geschiedkundige beschrijving der Lauwers-zee (1904). De rode lijn toont de maximale uitbreiding 

van de Lauwerszee in het achterland.  

De mate waarin men kon ontginnen en ontwateren, en dijken en sluizen kon aanleggen vanaf de 12e 

eeuw n.Chr. werd begunstigd door een relatief stabiele periode met weinig stormvloeden en 

overstromingen. Echter, dit impliceert niet dat er in de periode daarna geen stormvloeden meer 

plaatsvonden.133 Zowel aan de Friese zijde als aan de Groningse zijde van de Lauwerszee bleven de 

waterstaatkundige problemen aanwezig. Geregeld braken stormvloeden het land binnen en 

overspoelden het achterland. Figuur 17 toont een oude kaart van de Lauwerszee. Zichtbaar is dat de 

inpolderingen zich noordwaarts hebben uitgebreid. Toch boden de dijken langs de gehele 

Lauwerszeekust onvoldoende bescherming. Dat blijkt wel uit de aanstelling van Thomas van Seerat 

door de Provinciale Waterstaat van Stad en Lande.134 Van Seerat werd na de Kerstvloed van 1717 

uitgenodigd door bewoners, dijkgraven en zijlvestenijen van het getroffen gebied om naar het 

noordelijk kustgebied af te reizen en verslag te doen van de vernietigende kracht van deze stormvloed. 

Een inspectie van de vele waterstaatkundige werken, waaronder vele sluizen, vond door Van Seerat 

plaats. Als gevolg van zijn inspecties werden vele verbeteringen aan waterstaatkundige werken 

uitgevoerd.135  

 
133 Jongmans et al., 2015, p. 816. Nederlandse Landschappen. 
134 T. van Seerat was rentmeester van de provincie Groningen en waterstaatkundig ingenieur die na een reeks 
stormvloeden vele waterstaatswerken in Groningen verbeterde.  
135 Van Weerden, 1960, p. 31. De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden.  
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Met de toenemende greep op het water waren niet alle waterstaatkundige zorgen voorbij. Geregeld 

werd het achterland via de oude zeestromen zoals de Hunze en de Lauwers nog overspoeld. Jan Zijlma 

publiceerde in 1884 een boek waarin hij vele aantekeningen heeft opgeschreven omtrent deze 

gebeurtenissen.136 Hij noemt negen grote watervloeden in het noordelijke kustgebied, beginnend met 

de overstroming van 860 en eindigend met de Kerstvloed van 1717. Een chronologische opsomming 

in het boek van Zijlma duidt erop dat verschillende stormvloeden het land en de bevolking van het 

noordelijk kustgebied hebben geteisterd, ook na de aanleg van vele waterstaatkundige ingrepen.137  

M.K. Gottschalk heeft in een driedelig standaardwerk de stormvloeden en 

rivieroverstromingen in de Nederlanden beschreven.138 De Lauwerszee en het omringende land wordt 

geregeld genoemd. Een aantal overstromingen met grootschalige gevolgen zijn in tabel 2 opgenomen, 

waaronder een van de destijds genoemde overstroming door Zijlma. Vanzelfsprekend hebben nog vele 

andere gebeurtenissen plaatsgevonden, waarna dergelijke waterstaatkundige ingrepen werden 

gerealiseerd. Omwille van de omvang van dit onderzoek worden slechts enkele belangrijke momenten 

in de geschiedenis van overstromingen en catastrofes in het noordelijk kustgebied besproken. 

 

 

 
136 J. Zijlma (1824-1907) was een bewoner van het Lauwerszeegebied (Vliedorp), politicus en lid van de 
Provinciale Staten van Groningen. 
137 Van Weerden, 1960, p. 29. De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden. 
138 Dr. M.K.E. Gottschalk (1912-1989) was een historisch-geograaf van Duitse komaf.  

Figuur 17. Kaart voormalige Lauwerszee (1573) met de mondingsgebieden van de oude Hunzestroom, de Lauwers, de 
Oude Ried en het Dokkumer Diep.   



43 
 

Tabel 2. Opsomming van duizend jaar stormvloeden en waterstaatkundige problemen in Noord-

Nederland.139 

 

Gebeurtenis  Jaar Gevolg Wat speelde nog meer? 
Sint-Julianavloed 1164 Friesland en Groningen worden 

getroffen. Duizenden doden 
- 

Allerheiligenvloed 1214 Friesland en Groningen worden 
getroffen. Duizenden mensen komen 
om 

Veel veen werd weggeslagen 

Diverse vloeden 1219-
1262 

Friesland en Groningen lopen onder 
water doordat in 1262 het 
afsluitmiddel van de sluis in Vismaar 
bij Winneweer in Groningen het begaf  

De Waddenzee ontstaat. 
Esonstad verwoest en de inham van 
de monding van de Lauwers wordt 
verbreed 

Simon- en Judasvloed 1288 Groningen overstroomt  

Stormvloed 1322 De vierde grote watervloed in de 
geschiedenis van het Marnegebied 

Na een grote overstroming had men 
in de jaren erna jaarlijks met het 
water te kampen 

Tweede Sint-Marcellusvloed 1362 Catastrofale gevolgen. Langs de hele 
noordkust breken de dijken door en 
grote delen van Nederland lopen 
onder water 

Naar schatting komen 25.000 tot 
45.000 mensen om het leven 

De zevende Allerheiligenvloed. 
Het water liep volgens Fruytiers op 
tot 1 ½ manslengte boven het peil 
van ‘de gemeyn slooten’. Met 
name ten westen van de 
Lauwerszee was de schade enorm 
met vele doden tot gevolg 

1570 In Groningen zouden 9000 mensen en 
70.000 stuks vee verdronken zijn. In 
Oost- en West-Dongeradeel zouden 
5000 mensen om het leven zijn 
gekomen 

De reeds gerepareerde Houwerzijl 
die in hout was opgetrokken, zou zijn 
uitgespoeld en weggeslagen 

Dokkum ondervindt last van de 
open zeeverbinding van het 
Dokkumer Grootdiep met de 
Lauwerszee. Deze waterweg werd 
in toenemende mate onbevaarbaar 

1665 Dijkdoorbraken als gevolg van de 
voortdurende verzanding, de 
groeiende kwelders en aanwassen aan 
de randen van de Lauwerszee en het 
Dokkumer Grootdiep (ook wel bekend 
als het Dokkumerslijk) 

Terughoudendheid van stadsbestuur 
en weinig ingrepen leiden in 1665 tot 
reeks gebeurtenissen waarbij zijlen 
wegspoelen en dijken doorbreken. 
Toch is er verzet van het 
stadsbestuur van Dokkum om het 
Dokkumer Diep af te sluiten 

Sint-Maartens-watervloed. De 
achtste grote overstroming aan de 
Noordzeekust plaats. De 
stormvloed bereikte een 
recordhoogte in de Groninger 
Ommelanden 

1686 
 
 
 
 
 

Er zijn 1558 doden. Water spoelde 
over de Zijl te Dokkum en uit de 
Woudpoort. De sluisdeuren werden 
vernield en de dijken doorbroken 

Het afsluiten van het Dokkumerdiep 
ging niet door. Het Diep werd 
uitgebaggerd. Daarnaast werd de Zijl 
bij Dokkum voorzien van nieuwe 
spuideuren ter verbetering van de 
doorstroming 

Stormvloed 1703 Noord-Nederland wordt getroffen. 
Dijkdoorbraken in Friesland. Duizend 
slachtoffers 

- 

 
139 Stulp, 2010. Verdwenen dorpen, deel 4; Buisman, 1996. Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen; 
Gottschalk, 1975. Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, deel 2; Schroor, 2004. Geschiedenis van 
Dokkum; Hartsema, 2000. Rondom de oude Lauwerszee; Mollema, 2006. Zoutkamp, een wandeling door de 
geschiedenis; Arends, 1994. Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 
1940. 
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De catastrofale Kerstvloed in het 
noordelijk kustgebied 

1717 Vele doden van mens en dier in de 
Ommelanden en Friesland met 
grootschalige waterstaatkundige 
problemen. Als gevolg hiervan wordt 
de Dokummer Ae afgesloten door 
Willem Loré in 1727-1729  

Overige vier zijlen die dienstdeden 
vervielen. Er werden 661 hectares 
kwelderland ingedijkt. Drie kapitale 
sluizen werden aangelegd. De kosten 
bedroegen 300.000.00 Karolus 
Guldens  

Ontdekking van verwoestingen aan 
tal van zeewaterkerende 
waterwerken door paalwormen 

1730 Thomas van Seerat doet onderzoek 
naar de waterwerken en dijken 

Na de kerstvloed van 1717 worden 
alle waterwerken onder leiding van 
Seerat verbeterd en versterkt 

De laatste serieuze overstroming in 
de provincies Groningen en 
Friesland  
 
 
 

1825 
 
 

In de provincies Groningen 
en Friesland leidde de stormvloed tot 
ernstige dijkdoorbraken en 
overstromingen waardoor 379 mensen 
in Nederland omkwamen  

De Reitdiepdijken begeven het. Bij 
Munnekezijl worden de sluisdeuren 
vernield. Zeeweringen lopen grote 
schade op 

Stormvloed 1877 Gebied op de grens van de voormalige 
Lauwerszee en de Waddenzee 
overstroomt 

In 1877 werd de Reitdiepsluis in 
Zoutkamp aangelegd. Zoutkamp lag 
tot de afsluiting van de Lauwerszee 
in 1969 aan de voormalige 
Lauwerszeearm. De sluizen moesten 
bescherming bieden tegen 
stormvloeden en de 
waterhuishouding verbeteren. 
Tijdens de aanleg in 1877 teisterde 
een storm het noordelijk kustgebied. 
De bouw en de aanleg werd 
bemoeilijkt en liep vertraging op. 
Verschillende sluisonderdelen waren 
vernield  

Zoutkamp is niet gevrijwaard 
gebleven van stormrampen  

1883 Negen mensen van drie vissersschepen 
verdronken 

Deze ramp werd aanleiding om de 
vereniging ‘Hulp in Noord’ op te 
richten. Deze vereniging zou 
opkomen voor de belangen van 
vissers  

Zuiderzeevloed 1915 Watersnoodramp rond de Zuiderzee. 
Ook delen van de Waddeneilanden 
lopen onder water  

Aanleiding tot de Zuiderzeewerken 
en de bouw van de Afsluitdijk. 
Echter, voor de voormalige 
Lauwerszee werden nog geen 
afsluitingsplannen gerealiseerd. Al 
waren diverse plannen al wel 
bedacht  

Watersnoodramp  1953 Grote maatschappelijke ontwrichting 
in met name Zuidwest-Nederland. Het 
besef dat Nederland kwetsbaar was 
voor het water leidde tot het nemen 
van vele technisch waterstaatkundige 
ingrepen  

Deze watersnoodramp vormt het 
moment en de aanleiding voor de 
afsluiting van de Lauwerszee in 1969. 
Zo’n catastrofale ramp zou het 
noordelijk kustgebied niet 
overkomen 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reitdiep_(diep)
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3.3. Bouw Grote Provinciale Sluis (Reitdiepsluis) 
Het Reitdiep verbond tot 1674 de stad Groningen met de zee. Deze open verbinding met de zee 

betekende voor het Reitdiep dat het een belangrijke functie had voor de waterhuishouding: het 

fungeerde als benedenloop van de Hunze en de Drentse Aa en bevorderde de afwatering van Oost-

Drenthe. Na 1674 werden ten westen van de stad spilsluizen aangelegd, maar met al deze kleine 

waterstaatkundige ingrepen waren de problemen nog niet opgelost. Sterker nog, de problemen 

namen alleen maar verder toe door de voortschrijdende verveningen met als gevolg een sterk dalende 

bodem.  

Tegenwoordig zijn er nog steeds waterstaatkundig problemen: een brede gordel ten noorden van de 

stad fungeert als een waterzak waar al het water zich in verzamelt gedurende natte perioden. Dit 

gebied wordt het ‘Lage Midden’ of ‘Diepe bord’ genoemd. Figuur 18a toont een kaart waarop het 

zogenoemde ‘Diepe bord’ van Groningen wordt weergegeven en hoe het water van hoog (Drents 

plateau) naar laag (voormalige veengebied in Groningen) naar vervolgens de daaropvolgende hoger 

gelegen nieuwe zeekleipolders stroomt. Dankzij stoomgemalen zoals Gemaal de Waterwolf nabij 

Lammerburen, is het mogelijk het water vanuit het ‘Lage Midden’ hogerop weg te pompen en weg te 

laten stromen richting het Lauwersmeer.  

Voordat de Reitdiepsluis functioneel werd, werd het water in het Reitdiep geregeld opgestuwd tijdens 

hoogwater en stormvloeden. Dat leidde nog tot diep in de 19e eeuw tot overstromingen. Mede door 

deze aanhoudende problemen en waterstaatkundige ontwikkelingen besloot het provinciebestuur van 

Groningen in 1856 de wateroverlast definitief grootschaliger aan te pakken dan voorheen. Het graven 

van het Eemskanaal in 1870 was een belangrijke ingreep die de afwatering bevorderde. Hierdoor kon 

het water ook in oostwaartse richtingen afstromen.140 In 1873 vond de aanbesteding plaats voor het 

plaatsen van de schut- en uitwateringssluis in Zoutkamp. Figuur 18b toont een van de eerste 

ontwerptekeningen voor een afsluiting. Uiteindelijk werd het totale werk, waar ook de aanleg van de 

Friese Sluis, een klein duikersluisje en het graven van buitendijkse watergeulen, onderdeel van was, 

begroot op 1.226.674, - gulden. Het werk werd door H. Schram de Jong uit Sliedrecht voor 1.420.000, 

- aangenomen. Tussen 1874 en 1876 werd het Reitdiep afgesloten door de Provinciale Dijk, lopend 

vanaf Nittershoek (ten westen van Lauwerzijl) tot aan Zoutkamp. Er ontstond een vaste verbinding 

tussen Groningen en Friesland. In deze dijk werd in het Reitdiep de Grote Provinciale sluis, bijgenaamd 

de ‘Poort van Groningen’, aangelegd. Daarmee sloot de Reitdiepsluis het Reitdiep af en werd de 

afwatering van het Westerkwartier, een groot gedeelte van Noord-Drenthe en de regio Hunsingo via 

deze sluis in beheersing gebracht.141 

Gedurende de aanleg van het werk ontstonden direct problemen; stormvloeden bemoeilijkten 

de werkzaamheden en leidden tot schade. In 1877 richtte nog een stormvloed grote schade aan de 

dijk aan. Toch kon in datzelfde jaar de oplevering plaatsvinden.142 In 1920 ontstond het idee een 

stoomgemaal naast de schut- en uitwateringssluis te plaatsen. Figuur 19 toont een kaart van het 

beoogde nieuwe stoomgemaal. Uiteindelijk zou het gemaal de Waterwolf bij Lauwerzijl de functie van 

het lozen van water vanuit het Reitdiep richting de Lauwerszee op zich nemen. Het toont aan dat na 

de aanleg van de Reitdiepsluis de waterstaatkundige problemen nog niet waren opgelost en 

aanhoudend voor problemen bleven zorgen. Om deze voorgoed te verhelpen waren meer 

maatregelen nodig. 

 
140 Arends, 2004, p. 26-27. De provinciale sluis in het Reitdiep bij Zoutkamp.  
141 Ibidem, p. 26-27. 
142 Ibidem, p. 26-27. 
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Figuur 18a. Reliëf van Noord-Drenthe en het noordelijk zeekleigebied in de provincie Groningen. De nieuwe zeekleipolders 

(groene kleur) zijn hoger gelegen dan de oude zeekleipolders (blauwe kleur). De natuurlijke afwatering loopt vanaf het 
hogere zandlandschap via de lage zeekleipolders richting het Lauwersmeer. Met rode cirkel is de locatie van de Reitdiepsluis 

in Zoutkamp aangegeven. Figuur 18b. Ontwerpkaart voor aanleg sluizencomplex in Reitdiep in 1871. 

 
Figuur 19. Kaart uit 1920 toont de situatie van de Reitdiepsluis in combinatie met een stoomgemaal (in het rood). Alvorens 

de aanbesteding van de schut- en uitwateringssluis werd gedaan, bestonden er ook diverse andere plannen. 
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3.4. Afsluitingsplannen Lauwerszee vanaf 1850 
De overstromingen bleven aanhoudend invloed uitoefenen in het Lauwerszeegebied. P. Wybenga 

publiceerde in 1960 een boekje over de afsluiting van de Lauwerszee.143 In het historische gedeelte 

over de Lauwerszee schreef hij het volgende: ‘’Volgens de Friezen en Groningers had de laatste 

overstroming plaatsgevonden in 1825, maar binnen afzienbare tijd zou een overstroming het noorden 

van Nederland treffen. Dat de mensen van dit gebied beangst zijn kan ieder weldenkend mens 

begrijpen’’.144 Maar vooralsnog was in de tweede helft van de negentiende eeuw van een algehele 

Lauwerszee-afsluiting geen enkele sprake. Met de afsluiting van het Dokkumerdiep door de Dokkumer 

Nieuwe Zijlen en het Reitdiep in Zoutkamp door de Reitdiepsluis in respectievelijk 1729 en 1877 werd 

wel een belangrijke bedrage geleverd aan de veiligheid van het achterliggende land. De voornaamste 

drijfveren voor de aanleg van deze werken waren de voortdurende afwateringsproblemen. Helaas 

bleken na verloop van tijd ook deze waterstaatkundige ingrepen weinig soelaas te bieden. De smalle 

uitwateringsgeulen slibden dicht, omdat het gespuide water bij de sluizen onvoldoende stroming tot 

gevolg had. Naast de ontstane verlanding zou ook de scheepvaart meer en meer problemen 

ondervinden. Waterstaatkundigen waren zich ervan bewust dat de opslibbing op die manier slechts 

verplaatst werd en niet geheel onschadelijk gemaakt.145 Er moesten wel degelijk maatregelen worden 

genomen.  

Ruim een eeuw lang hebben verschillende sleutelfiguren zich bekommerd om de afsluiting van de 

Lauwerszee. In figuur 17 zijn de meest prominente afsluitingsplannen weergegeven. Het eerste 

serieuze plan en ontwerp voor de afsluiting van de Lauwerszee dateert van 1849 en staat op naam van 

waterstaatsingenieur Bernard Pieter Gesinus van Diggelen.146 In 1849 schrijft van Diggelen over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden voor een verbetering van de waterhuishouding in het 

Lauwerszeegebied. Het probleem dat Van Diggelen aankaart, betreft de invloed van het zeewater 

dieper landinwaarts. De verlanding van de boezem van de Lauwerszee zou volgens Van Diggelen leiden 

tot problemen; het vaarwater zou ondieper worden door de voortdurende sedimentatie (verlanding). 

Daardoor zouden in natte perioden grote gebieden in Groningen en Friesland kunnen overstromen. 

Hier volgt een citaat uit de publicatie van Van Diggelen: 

Door de instandhouding van den tegenwoordigen toestand der Lauwerzee worden onberekenbare 

schatten verloren, die in geenen deele worden opgewogen door den in vergelijking daarvan steeds 

uiterst gering te noemen aanwas van vruchtgeven land in dien boezem. 

Rond 1900 begon een tijd van intensieve studies naar de afsluiting van de Lauwerszee. Aanleiding voor 

de intensieve studies vormden de geconstateerde problemen door provinciaal hoofdingenieur van de 

waterstaat in Friesland, de heer Vermaes. Net als Van Diggelen voorzag hij dat door verlanding de 

afwateringsgeulen richting de Lauwerszee dichtslibden. Aanvankelijk had Vermaes voor ogen dat een 

nieuw sluizencomplex bij Oostmahorn voldoende moest zijn. Echter, de verlanding en de 

waterstaatkundige problemen werden groter en groter. Dientengevolge bepleitte Vermaes in 1894 dat 

een algehele afsluiting beter zou zijn.147 Vermaes deed op 18 juni 1896 een verzoek aan de toenmalige 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid onderzoek te doen naar de indijking van de Lauwerszee 

in verband met een verbetering van de afstroming van boezemwater in de provincies Friesland en 

Groningen. Het onderzoek resulteerde in het Lauwerszeeverslag; het verslag bevatte een plan van de 

 
143 P. Wybenga (1912-1990) was journalist, verzetsman, onderzoeker en schrijver van het Lauwerszeegebied. 
144 Wybenga, 1960, p. 1-2. Moat de Lauwerssé ticht? 
145 Buursma, 2019, p. 49. Beteugeld estuarium. 
146 Van Diggelen (1815-1868) was een Nederlands waterstaatkundig ingenieur en politicus. Van Diggelen heeft 
de publicatie De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerszee op zijn naam staan. 
147 Geertsema, 1898, p. 94-101. De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen.  
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Lauwerszeecommissie voor een algehele de afsluiting.148 Het plan kan worden beschouwd als de 

belangrijkste publicatie voorafgaand aan de uitgevoerde Lauwerszeewerken.149  

Een belangrijke factor die meewoog in de discussie 

over de afsluiting, was de keuze voor het plaatsen 

van een gemaal of uitwateringssluizen om de 

waterhuishouding effectief te verbeteren. Echter, 

de waterhuishouding was een complexe 

aangelegenheid waar de waterstaatkundige 

technici geen directe oplossing voor hadden 

gevonden. Het waterpeil in Groningen en Friesland 

verschilde namelijk sterk van elkaar. De keuze voor 

uitwateringssluizen kwam voort uit de gedachte dat 

de kosten voor een gemaal vele malen hoger 

zouden komen te liggen.150 Los van de keuze voor 

het plaatsen van een sluis of een gemaal zouden de 

provincies Groningen en Friesland door een 

algehele afsluiting hoe dan ook enorme kosten 

besparen, alleen al door de verbeterde veiligheid.151  

Enkele voorbeelden van de eindeloze discussies 

over de afsluiting tussen 1900 en 1960 zijn door 

A.U.P. Louman beschreven. Louman baseert zich 

onder andere op het Lauwerszeeverslag uit 1904. 

Het Lauwerszeeverslag doet een aanbeveling over 

een vergroting van de lozingscapaciteit met 6000 

m3 per minuut bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen door 

de aanleg van een gemaal. Bij een gunstige 

windrichting zou zes tot zeven uur per dag geloosd kunnen worden op de Lauwerszee. Er waren ook 

alternatieven: bijvoorbeeld natuurlijke lozing door de aanleg van de Friese Sluis bij Zoutkamp, de 

Roptazijl in de gemeenten de Waadhoeke of de nieuwe stroomsluis naast de Tsjerk Hiddessluizen bij 

Harlingen. Maar al deze alternatieven bleken te kostbaar en ook zou de lozing van water slechts in 

geringe mate toenemen.152 

 

3.5. Afsluiting Lauwerszee   
De verontrusting dat een catastrofale stormvloed de Lauwerskust zou treffen, en de ontsteltenis over 

een dergelijke ramp, zat er na de stormramp van februari 1953 in Zeeland goed in. Dat blijkt uit de 

behandeling van de Waterstaatsbegroting voor 1960 in de Tweede Kamer. De toenmalige minister van 

Verkeer en Waterstaat Henk Korthals gaf opdracht de dijken rondom de Lauwerszee te onderzoeken 

en te verbeteren. In het onderzoek werden kansberekeningen gemaakt en werd bediscussieerd hoe 

 
148 Het Lauwerszeeverslag uit 1904 is geschreven door J.F. Pringle en heeft de titel: 
Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid tot het 
instellen van een onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van 
boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen. 
149 Van der Burgt, 1970, p. 6. De Lauwerszeewerken als afsluiting in het waddengebied.  
150 Werkgroep de Lauwersmeer, 1979, p. 9. De Lauwersmeer.  
151 Wybenga, 1960, p. 6. Moat de Lauwerssé ticht? 
152 Louman, 2007, p. 240. Fries waterstaatsbestuur. 

Figuur 20. Vele plannen werden opgesteld om de 
Lauwerszee af te sluiten. Het laatste ontwerp is het 
uiteindelijk geworden. Dit ontwerp is door de Dienst 
Lauwerszeewerken vervaardigd. 



49 
 

groot de kans zou zijn dat in een periode van tien jaar, voorafgaand aan de definitieve afsluiting, een 

overstroming zou plaatsvinden. Het rapport kwam tot de conclusie dat dit wel degelijk kon gebeuren. 

De reële kans deed zich voor dat in de komende tien jaar een stormvloed op zou treden, waarbij de 

waterstanden van 1953 zouden worden overschreden.153 Figuur 18 toont waar een aantal zwakke 

plaatsen rondom de Lauwerszee uiteindelijk zijn versterkt.154 Kanttekening hierbij was wel dat de 

voorgestelde maatregelen niet afdoende zouden zijn wanneer de Lauwerszeewerken zouden worden 

uitgesteld. Met andere woorden: uitstel van de Lauwerszeewerken zou leiden tot een grotere kans op 

overstromingen.  

 
Figuur 21. Bij de oranje lijnen zijn dijken versterkt ter voorkoming van een stormvloedramp. 

In de aanloop naar de afsluiting zijn door de Directie Landaanwinning Lauwerszeewerken enkele nota’s 

gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen. In de nota van februari 1957 zijn de problemen en de 

mogelijkheden van de indijking van de Lauwerszee ten aanzien van de afwatering van het oude land 

besproken. Deze nota behandelt interessante factoren die invloed hebben op de afwatering van de 

Friese boezem op de nog in te dijken Lauwerszee. Neerslag is de eerste factor, daarna volgen 

verdamping, de afmetingen van de toevoerkanalen en de hoogte van de toelaatbare waterstanden. 

Van al deze gegevens werden berekeningen gemaakt en men heeft kunnen concluderen welke 

lozingsmiddelen de beste uitkomst boden. De plaatsing van een gemaal, uitwateringssluizen, een 

combinatie van een gemaal met uitwateringssluizen en de invloed van de bovenstaande factoren 

hierop waren bepalend voor de te maken keuzes.155  

Een dergelijke nota, met als onderwerp De afsluiting van het sluitgat, behelsde de 

verschillende manieren waarop de afsluiting van de Lauwerszee tot stand kon komen. Hoofdingenieur 

en directeur van Rijkswaterstaat Cees van der Burgt schreef hierover dat een definitieve keuze voor de 

afsluiting uitblijft wegens alle voor- en nadelen die de verschillende methoden van de afsluiting 

hebben. De afsluiting baseerde zich in grote lijnen op twee mogelijkheden: of de geul van de 

Zoutkamperlaag werd afgesloten en daarna zou de dijk op de zandplaten worden aangelegd. Dit had 

als nadeel dat het water in zijn natuurlijke loop belemmerd zou worden. De andere optie zou andersom 

plaatsvinden. Eerst zou er een dijk worden aangelegd over de zandplaten en daarna zou de afsluiting 

 
153 Van der Kley, 1955, p. 10. Nota: verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee. 
154 Van der Burgt, 1960, p. 1-2. Versterking zwakke plaatsen rondom de Lauwerszee in afwachting van de 
afsluiting.  
155 Van der Burgt, 1957, p. 2-14. De afsluiting van de Lauwerszee en de afwatering van het oude land.  
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van de geulen plaatsvinden. Voor de laatste optie werd uiteindelijk gekozen. De afsluiting van de 

Lauwerszee gebeurde in verschillende fases: eerst werd een afsluitdijk van bijna 12 kilometer 

aangelegd die het westen van Groningen verbond met het oosten van Friesland. De dijk is aangelegd 

onder toeziend oog van de Dienst Lauwerszeewerken, die in 1955 werd opgericht. In 1965 waren de 

eerste kilometers aan afsluitdijk voltooid.156 Voor ieder nieuw dijkgedeelte dat werd aangelegd, begon 

men in het voorjaar met het opspuiten van het zandlichaam. Hiermee werd het basisfundament voor 

de afsluitdijk gelegd.157 In de afsluitdijk bleef een sluitgat over. Het sluitgat bestond uit een geul met 

een breedte van 700 meter en een diepte van 12 meter. In figuur 22a is het sluitgat weergegeven. In 

1969 werd het sluitgat gedicht met de plaatsing van de caissons; enorme betonnen bakken die tot 

zinken werden gebracht.  

 
Figuur 22a. Het beoogde sluitgat waar de caissons in zijn geplaatst. Figuur 22b. De doorstroombeelden die in het 

waterloopkundig Laboratorium te Voorst werden onderzocht. De doorstroombeelden waren bepalend voor het type caissons 
die werden geplaatst. 

 
156 Van der Burgt, 1969, p. 35. De Lauwerszee is dicht.  
157 Van der Burgt, 1960, p. 3-6. Het afsluiten van de Lauwerszee.  
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In figuur 22b zijn de waterloopkundige doorstroombeelden in kaart gebracht. De stroombeelden 

betroffen de locatie van het sluitgat en bepaalde de plaatsing van de caissons. Op basis van de 

stroombeelden moest worden nagedacht over het soort materiaal, de zwaarte, de breedte van de 

sluisdeuren en de kracht die het water uitoefent ten tijde van storm en hoogwater. De caissons hebben 

een lengte van 33 meter, zijn 15 meter breed en 12 meter hoog. Ze werden geplaatst in konvooien van 

vijf stuks die onderling met elkaar gekoppeld waren. Uit de nota blijkt dat de sluiting moest 

plaatsvinden door het neerlaten van de kleppen tijdens de eb-periode. Door de vloedstroom werden 

de kleppen vervolgens gesloten en traden ze direct in werking.158  

Na de definitieve sluiting kreeg de Lauwerszeeboezem een belangrijke nieuwe functie: deze werd een 

opvangbekken voor de afwatering van de Friese boezem, het gebied van het Groningse waterschap 

Electra, de polders van Oost- en West-Dongeradeel en enkele andere Friese polders. Voor de afsluiting 

kon de afwatering alleen bij laagwater plaatsvinden. Na de afsluiting kon de afwatering het volle 

etmaal doorgaan.159 In totaal zou door de afsluiting water van 430.000 ha land geloosd worden door 

één uitwateringssluis, de Cleveringsluizen. De consequentie van de keuze voor uitwateringssluizen is 

dat er een gedempte getijdenwerking in het Lauwersmeer aanvaard werd. De sluisdeuren worden 

geopend wanneer het eb is op de Waddenzee, er treedt een lichte daling op van de waterstand in het 

meer; als de sluizen dicht zijn, stijgt het water weer. Het streefpeil van het water zou gelijk worden 

gesteld aan de boezem van de ‘Electra’ in de provincie Groningen: 0,83 NAP in de zomer en 0,93 NAP 

in de winter.160  

Interessant is een krantenartikel daterend van 22 september 1969, krap een half jaar na de 

afsluiting. Als gevolg van de afsluiting van de Lauwerszee werd door het waterschap Kollumerland-

Oostdeel catastrofale wateroverlast in het Lauwersmeergebied verwacht. De waterproblemen zouden 

ontstaan doordat het waterpeil in het Lauwersmeer geen ebstand meer vertoonde. Sinds de afsluiting 

blijft het waterpeil hoger dan tijdens de ebstand van voor de afsluiting. Als gevolg hiervan zouden 

rivieren als het Reitdiep, maar ook de Lauwers hun overtollige polderwater niet meer kunnen lozen. 

Bovendien konden de sluisdeuren van de Friese Sluis niet meer worden geopend doordat riet uit het 

Lauwersmeer zich zou ophopen tegen de buitendijkse kant van de sluis.161  

Concluderend kan worden gesteld dat de afsluiting en de gevolgen ervan nog niet zo 

vanzelfsprekend waren als gedacht. Natuurlijk werden vele waterstaatkundige problemen opgelost 

door de afsluiting, werd de waterhuishouding voor Drenthe en Groningen verbeterd en werd de 

waterveiligheid vergroot. Echter is het wel de vraag of door de toenmalige Dienst Lauwerszeewerken 

voldoende rekening werd gehouden met eventuele nieuwe waterstaatkundige problemen op lokaal 

niveau, zoals de in de krant beschreven wateroverlast die werd verwacht door het waterschap 

Kollumerland-Oostdeel in delen van het Lauwersmeergebied. 

 

 

 

 

 
158 Van der Burgt, 1965, p. 1-2. Nadere uitwerking van het sluitgat in de afsluitdijk van de Lauwerszee.  
159 Van der Burgt, 1969, p. 44. De Lauwerszee is dicht.  
160 Feitsma, 1979, p. 9. De Lauwersmeer.  
161 Geraadpleegd d.d. 16-6-2022, van: https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=NVHN-

19690922-AE0001005&vw=org&lm=lauwersmer%2C0 

 

https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=NVHN-19690922-AE0001005&vw=org&lm=lauwersmer%2C0
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=NVHN-19690922-AE0001005&vw=org&lm=lauwersmer%2C0
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3.6. Deelconclusie  
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op een tweetal deelvragen. De eerste deelvraag luidde: hoe ziet 

de waterstaatkundige ontwikkeling in het achterland van het Lauwerszeegebied eruit in de periode 

1200-1969? De tweede deelvraag luidde: welke waterstaatkundige problemen en plannen hebben 

geleid tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969? 

De afsluiting van de Lauwerszee is geen op zichzelf staand gebeuren geweest. Een lange 

voorgeschiedenis van waterstaatkundige problemen ging aan de definitieve afsluiting in 1969 vooraf. 

In de periode van omstreeks 1200-1969 hebben tal van waterstaatkundige ingrepen plaatsgevonden 

in het Lauwerszeegebied. Vanaf circa 1200 n.Chr. begonnen boeren en kloosterlingen collectief samen 

te werken om de permanente dreiging van stormvloeden tegen te gaan of te beperken. De 

stormvloeden hadden soms catastrofale gevolgen voor de landbouwactiviteiten in het achterland van 

de Lauwerszee. De collectieve samenwerking resulteerde tussen 1300 en 1350 in de oprichting van 

één van de oudst bekende streekwaterschappen; het Aduarderzijlvest, het zijlvest van Winsum en het 

zijlvest der Drie Delfzijlen. Dankzij deze opkomende waterstaatsorganisaties konden de toenmalige 

bewoners steeds meer en innovatievere waterstaatswerken realiseren om dientengevolge steeds 

grootschaliger nieuwe stukken land toe te voegen. De bewoners van het kweldergebied waren 

duidelijk gebaat bij meer landbouwgronden; niet alleen de bevolking nam in omvang toe, ook de 

oogsten moesten worden verbeterd en aan de dreiging van de zee moest een einde komen. Op 

plaatsen waar getijdengeulen werden afgedamd, waren sluizen cruciaal. Op die manier werd het 

overtollige polderwater geloosd en het vloedwater van de zee gekeerd.  

De vele waterstaatkundige problemen die zich in het Lauwerszeegebied voltrokken, vormen niet de 

directe aanleiding voor het afsluiten van de Lauwerszee in 1969. Wel kan worden geconcludeerd dat 

in de loop van de geschiedenis de waterstaatkundige problemen toenamen in het achterland van de 

Lauwerszee en een algehele afsluiting onvermijdelijk bleek. De Dokkumer Nieuwe Zijlen zijn aangelegd 

vanwege de dreiging van het zeewater in de stad Dokkum. Deze nieuwe ingreep verbeterde de 

afwatering op dat moment, maar tegelijkertijd ontstonden al vrij snel nieuwe waterstaatkundige 

problemen. Verlanding van de geulen en aanslibbing aan de buitendijkse zijde van de nieuw 

aangelegde sluizen waren regelmatig het gevolg. Telkens ondernam men stappen om de problematiek 

van het water op te lossen, maar van een algehele verbetering en de beoogde bescherming van de 

bewoners van het achterland was nog geen sprake. Halverwege de 19e eeuw bedenken enkele nauw 

betrokken experts dat een complete afsluiting de beste optie is voor het verbeteren van de 

waterbeheersing in het achterland van de Lauwerszee. Tussen 1849 tot 1960 zijn vele 

afsluitingsplannen ontwikkeld. De voortschrijdende verzanding en dichtslibbing van de watergeulen 

staan aan de basis hiervan. Uiteindelijk vond de definitieve afsluiting op 23 mei 1969 plaats, zodat de 

oude uitwaterende sluizen hun functies verloren en de Lauwerszeeboezem een groot water-

opvangbekken werd voor een groot gedeelte van het noordelijk kustgebied. 

In hoofdstuk vier zal de aandacht uitgaan naar de functieveranderingen in het waterstaatslandschap 

rondom het sluizencomplex in Zoutkamp.  
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H4.  Functieveranderingen en toekomstige 

wateropgaven voor het Reitdiepcomplex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aanzicht van de Reitdiepkade in 1925. Achter de masten van de meest links gelegen vissersboot 

ligt de Rijksbetonningsloods (het zwarte gebouw).  
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4.1. Inleiding 
In hoofdstuk drie ging de aandacht uit naar de waterstaatkundige problemen die ontstonden, naar de 

ontwikkeling van een waterstaatsorganisatie en werd de aanloop naar en het moment van de 

definitieve afsluiting van de Lauwerszee in 1969 besproken. Duidelijk werd dat de afsluiting van de 

Lauwerszee in waterstaatkundig opzicht een cruciaal moment is geweest. Volgens dr. E. Meijles 

veranderde als gevolg van de afsluiting het gehele hydrologische systeem, dat wil zeggen: het complex 

waarbij water van bron tot monding afwatert richting zee. Het hydrologische systeem werd door de 

afsluiting verlengd en de oude sluiscomplexen in het achterland van de Lauwerszee werden functieloze 

objecten.162 

De afsluiting van de Lauwerszee heeft ingrijpende functieveranderingen voor het 

Reitdiepcomplex tot gevolg gehad. In dit hoofdstuk worden deze functieveranderingen onderzocht. De 

eerste deelvraag luidt: welke functieveranderingen hebben zich bij het Reitdiepcomplex en het 

aangrenzende waterstaatslandschap sinds 1969 voorgedaan? De tweede deelvraag luidt: welke 

nieuwe functies kan het Reitdiepcomplex krijgen met betrekking de wateropgaven en het behoud van 

de sluis voor de toekomst? De bovenstaande vraagstelling sluit aan op visie van de Erfgoed Deal. De 

Erfgoed Deal bespreekt de gevaren en de kansen van het erfgoed voor de wateropgave en bekijkt hoe 

het erfgoed kan worden beschermd en behouden voor de toekomst. 

Dit hoofdstuk is geschreven op basis van gesprekken met A. Conijn, erfgoeddeskundige en 

gespecialiseerd in historisch watererfgoed; E. Ottens, werkzaam bij het Waterschap Noorderzijlvest en 

intensief betrokken bij de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp; E. Raap, medewerker van de Erfgoed 

Deal; en K. Sterkenburg, bewoner van Zoutkamp en tevens betrokken geweest bij het bedienen en 

onderhouden van de Reitdiepsluis. Met E. Ottens en K. Sterkenburg heeft een veldonderzoek 

plaatsgevonden naar de Reitdiepsluis en het aangrenzende waterstaatslandschap van het 

Reitdiepcomplex. Daarbij zijn de functieveranderingen van de Reitdiepcomplexonderdelen 

geanalyseerd en in beeld gebracht. Tot slot is een advies uitgebracht met betrekking tot verschillende 

nieuwe functies die kunnen worden gegeven en toegevoegd aan het Reitdiepcomplex. De nieuwe 

functies zijn gericht op een erfgoed-inclusieve aanpak.163 Het doel is om het Reitdiepcomplex voor de 

wateropgave te benutten, te beschermen en te behouden voor de toekomst. 

In paragraaf 1.5.1., werden de selectiecriteria benoemd waardoor de complexonderdelen van 

monumentale waarde zijn en tot watererfgoed zijn geworden. Echter, ook de waterstaatkundige 

geschiedenis van de provincie Groningen en de rol van de sluis binnen deze geschiedenis; het 

materiaalgebruik en de vormgeving van de sluis; de markante ligging aan open water en de relatie met 

de overige beschermde Reitdiepcomplexonderdelen zijn van belang voor deze analyse. Op basis van 

deze gegevens worden in deze paragraaf de verschillende complexonderdelen geanalyseerd, in beeld 

gebracht en worden de functieveranderingen per complexonderdeel onderzocht. In paragraaf 4.3., 

wordt achtereenvolgens gekeken welke toekomstige wateropgaven voor de 

Reitdiepcomplexonderdelen bestaan en hoe het Reitdiepcomplex beschermd en behouden kan blijven 

voor toekomstige generaties met betrekking tot de klimaatproblematiek. 

 

4.2. Analyse functieveranderingen Reitdiepsluis 
Het Reitdiepcomplex bestaat uit de volgende onderdelen: 1) de sluisweg (schut- en uitwateringssluis), 

2) drie deurenloodsen met sleephelling, 3) de loods van de Rijksbetonningsdienst, 4) een 

sluismeesterwoning en een sluismeesterverblijf en 5) een buitenhaven. Deze onderdelen zijn van 

 
162 Met dank aan dr. E. Meijles die tijdens een gesprek op 4-05-2022 mij hierover inlichtte. 
163 Deze term is in noot 13 van paragraaf 1.3.1., nader gedefinieerd.  
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Rijksmonumentale waarde.164 Het Reitdiepcomplex heeft ook nog een binnenhaven, maar die is zo 

ingrijpend gewijzigd dat er geen monumentale waarde aan is toegekend. De Reitdiepsluis en de 

buitenhaven zijn de enige onderdelen die niet in originele staat verkeren. Door verschillende 

gebeurtenissen in de tijd zijn ze gerenoveerd en werden andere of nieuwere materialen gebruikt. Wel 

is gestreefd de vorm van de sluis en de buitenhaven te handhaven. Daardoor hebben alle 

Reitdiepcomplexonderdelen hun identieke vorm behouden. 

 

4.2.1. Schut, keer- en uitwateringssluis 
De Reitdiepsluis heeft meerdere functies gekend. Allereerst was het 92 jaar een dubbelzijdige 

uitwateringssluis. Bij laagtij werden de deuren geopend zodat het overtollige polderwater kon 

wegstromen. Voor de waterhuishouding van het achterliggende gebied was deze 

uitwateringsmogelijkheid zeer belangrijk om het gewenste peil te handhaven, dan wel te bereiken. In 

figuur 23 is het Reitdiepcomplex afgebeeld ten tijde dat de aanleg ervan bijna was voltooid en de sluis 

in werking kon treden.165 

Het Reitdiepcomplex was van oorsprong óók een keersluis, een sluistype dat veelal werd 

ingezet bij grote zeehavens. Zoutkamp was een vissersdorp met een (kleinere) zeehaven. Bij hoogtij 

konden de sluisdeuren worden gesloten om het waterpeil achter de sluis te keren. Vooral tijdens 

extreme weersomstandigheden was deze zeewaterkerende functie van essentieel belang voor de 

bescherming van het gebied achter de sluis.  

Tot slot had het de mogelijkheid om schepen te schutten. Het had tot doel de scheepvaart 

mogelijk te maken tussen twee verschillende wateren, het Reitdiep en de Lauwerszee. Figuur 27 toont 

links van de kaapstaander een mechaniek waarmee de sluisdeuren van de schutsluis omhoog en 

omlaag bewogen konden worden. Door het waterpeil in de schutkolk afwisselend in hoogte op het 

boven- of benedenwater te laten stijgen of dalen, kon het afsluitmiddel (de puntdeuren) worden 

geopend en een schip naar binnen of naar buiten varen. De schutsluis heeft twee sluishoofden (het 

binnen- en buitenhoofd), die onderling zijn verbonden met een schutkolk.166 Het geheel heeft een 

lengte van 49,34 meter en een breedte van 9 meter. De Reitdiepsluis is in wezen een keerschutsluis; 

aan twee zijden kan het water worden gekeerd en schepen konden worden geschut.167 Over de 

schutkolk lag na de aanleg van de sluis een dubbele draaibrug, die over de naastgelegen 

 
164 Een beschrijving van een object waar monumentale waarde aan is toegekend, is in paragraaf 1.4.1., uiteen 
gezet. 
165 Arends, 1994, p. 2-4. Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940. 
166 De schutkolk is de ruimte waar de schepen werden geschut tussen de sluishoofden. 
167 Arends, 1994, p. 2-4. Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940. 
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uitwateringssluizen draaide. In 1912 werd een dubbele draaibrug vervangen door een enkele 

ongelijkarmige draaibrug en in 1982 door een basculebrug.168,169 

 
Figuur 23. Ansichtkaart van de Reitdiepsluis die in 1876 bijna was voltooid. Zichtbaar zijn de vier kokervormige stroomgaten 
met aan weerszijden gesloten ebdeuren, het binnenhoofd met daartussen de schutkolk, de gesloten vloed- en ebdeuren van 

de schutsluis en de ophaalbrug over de sluis.  

 

  

Figuur 24 toont de uitwateringsluis aan de buitendijkse zijde. Zichtbaar is de centrale positie van de 

schutsluis, die aan weerszijden wordt geflankeerd door twee dubbelkerende uitwateringsopeningen 

(kokers of stroomgaten), versierd met dolfijnkoppen. De uitwateringsopeningen worden gekenmerkt 

door een overkluizend gewelf, zie figuur 24 en 27a. Zowel aan de binnendijkse als aan de buitendijkse 

zijde van de kokers werd gebruik gemaakt van puntdeuren. In totaal konden 22 afzonderlijke deuren 

worden geopend en gesloten en op deze wijze een puntdeur vormen, twaalf aan de binnendijkse en 

tien aan de buitendijkse zijde van de sluis. Ter vergelijking: de keersluis in Munnekezijl heeft 22 

stroomgaten met ieder een afzonderlijke deur; het functieverschil zit in het feit dat de stroomgaten 

smaller waren en een afsluiting van het stroomgat kon plaatsvinden door een enkele deur. De 

puntdeuren van de Reutdiepsluis bestonden uit twee enkele draaideuren (tezamen vormden zij in 

 
168 Een basculebrug is een beweegbare brug waarvan het brugdek open en dicht gaat door draaiing om een 
horizontale as haaks op de rijrichting en evenwijdig met het wegdek van de brug. 
169 Arends, 2004, p. 28. De provinciale sluis in het Reitdiep bij Zoutkamp. Geraadpleegd d.d. 20-05-2022: 
https://bruggenstichting.nl/images/bruggen2004/sep-Zoutkamp.pdf. 

Figuur 24. Buitendijkse zijde van de sluis. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk)#Beweegbare_bruggen
https://bruggenstichting.nl/images/bruggen2004/sep-Zoutkamp.pdf
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gesloten toestand één puntdeur) met een verticale draai-as die naar elkaar toe konden bewegen. Alle 

deuren moesten met kaapstaanders handmatig worden bediend. De kaapstaanders waren met een 

trekstang verbonden aan de puntdeuren.170 De schutkolk heeft in totaal zes puntdeuren die geopend 

en gesloten konden worden. Figuur 25b toont het vooraanzicht van de schutsluis bij aankomst in 

Zoutkamp. Figuur 25a toont een schip dat in de schutkolk klaarligt om te vertrekken.  

 
Figuur 25a. Vissersboot (ZK 55 was in het bezit van J. Kerkstra) ligt in de schutsluis te wachten tot het water een gelijke stand 
heeft bereikt. De draaibrug moet voor deze handeling open staan. Rechts in beeld J. Dorst, die de sluisdeuren opent met het 

gietijzeren draaiwerk. De trekstang onderaan de afbeelding is verbonden met de puntdeuren van de sluis. Figuur 25b. 
Vooraanzicht van de schutkolk bij aankomst in Zoutkamp. Zichtbaar zijn de sluishoofden- en wanden en de grote 

vloeddeuren. 

De Reitdiepsluis is opgetrokken uit rode handgevormde bakstenen, vermoedelijk gebakken in de 

provincie Groningen. In eerste instantie waren verschillende elementen van de sluis opgetrokken in 

 
170 Voor een overzicht naar alle benoemde technische term wordt verwezen naar: Arends, 1994. Sluizen en 
stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940. 
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lichtgrijze natuurstenen blokken. Maar de sluis is een aantal keren gerenoveerd als gevolg van 

stormschade en de schade die het had opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de 

renovaties werden de natuurstenen vervangen door bakstenen. Sommige van deze (grote) 

natuurstenen blokken zijn nog te bewonderen in het visserijmuseum in Zoutkamp. 

De schutkolk heeft aan de buitendijkse zijde twee grote puntdeuren van massief eikenhout.171 

In een gesloten stand bewegen de puntdeuren naar elkaar toe en vormen een naar voren toe wijzende 

punt.172 Figuur 26a toont een reconstructie van de gesloten puntdeuren; figuur 26b toont de 

verschillende onderdelen waarmee de puntdeuren werden bediend.  

  
Figuur 26a. Model van houten puntdeuren in de uitwateringssluis in Katwijk uit 1807. Figuur 26b. Onderdelen van een 
puntdeur: a. bovenregel; b. achterhar; c. beugel; d. hals; e. kniescheen; f. versterkingsplaat; g. muts; h. halsbeugel met 

verankering; i. trekstang; j. wartel. 

In het verleden zijn door uiteenlopende omstandigheden verschillende complexonderdelen 

beschadigd, verwijderd, hersteld en vervangen door nieuwere materialen. Daardoor heeft de sluis nog 

slechts enkele oorspronkelijke elementen uit de tijd waarin hij werd gebouwd. Een aantal jaar geleden 

is geprobeerd de sluis een algehele opknapbeurt te geven. Een aantal complexonderdelen zijn toen 

weer in haar oorspronkelijke staat teruggebracht. Betrokkenen bij dit project waren onder andere de 

Bruggenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Geprobeerd is aan de hand van de 

herstelde onderdelen het ‘verhaal’ van de werkzaamheden aan het Reitdiepcomplex, zoals 

bijvoorbeeld het in figuur 27b getoonde zwevende element, te versterken. Dit element had trouwens 

een dubbele functie: de kleinere ebdeuren sloten tegen dit element aan waarmee de puntdeuren door 

de juiste hoek het water afsloten. Het boven het water hangende element kon daarnaast gebruikt 

worden voor klein onderhoud aan deze puntdeuren. Ook de houten puntdeuren zijn teruggebracht; 

de huidige puntdeuren zijn echter niet de oorspronkelijke deuren. Ook bij het complexonderdeel van 

de deurenloodsen met sleephelling (zie paragraaf 4.2.2.) wordt sinds de restauratie het verhaal verteld 

over de wijze waarop de puntdeuren werden onderhouden.  

 
171 Het binnenhoofd van een sluis is het sluishoofd aan de binnendijkse zijde van het complex. Het vormt de 
overgang tussen het binnen- en buitenwater.  
172 Arends, 1994, p. 16. Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940. 



59 
 

 

Het Reitdiepcomplex is sinds de afsluiting van de Lauwerszee functieloos. Geen van de besproken 

elementen heeft nog een functie; het water hoeft niet meer geloosd en gekeerd te worden. Het 

peilniveau wordt volledig beheerst door de in 1969 geplaatste Cleveringsluizen, waardoor schepen ook 

niet meer geschut moeten worden. Kortom, de nog aanwezige vissersvloot van Zoutkamp en de 

(alsmaar toegenomen) pleziervaart kunnen moeiteloos de Reitdiepsluis passeren.  

 
Figuur 27a. Twee kokervormige stroomgaten met de punt van de sluiswand. Figuur 27b. Hoekelement waartegen de 

sluisdeuren dichtvielen. Het element diende ook om de kleine ebdeuren te kunnen onderhouden.  
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4.2.2. Deurenloodsen met sleephelling 
Figuur 28a toont de deurenloodsen. De waarde van de drie aan elkaar gekoppelde houten 

deurenloodsen met bijbehorende sleephelling ligt vooral in de oorspronkelijke functie en de 

karakteristieke ligging ten opzichte van de sluis. De houten deurenloodsen werden gebouwd in 1902. 

Het onderhoud van de sluisdeuren diende om de vijf jaar te gebeuren en verliep als volgt: allereerst 

werden de puntdeuren uit de sluis getild met een speciale hefkraan. Figuur 28d toont dit moment. 

Figuur 28b toont hoe de puntdeuren, die ieder 2500 kilo wogen, plat op de sleephelling werden gelegd. 

Figuur 28c toont de lier waarmee de puntdeuren omhoog werden gesleept. Figuur 28d toont ook een 

draaischijf; door de draaischijf werd het mogelijk de puntdeuren een kwartslag te draaien en 

vervolgens de deurenloodsen binnen te rijden. Figuur 28b toont de geleiderails waarop de puntdeuren 

werden vervoerd richting de loodsen. In de rechts gelegen deurenloods werden de puntdeuren 

schoongemaakt, in de middelste loods vond het onderhoud plaats en in de links gelegen loods werden 

de puntdeuren opnieuw in de beits en teer gezet. De loodsen werden ook ingezet als berging voor de 

sluisdeuren en bijbehorende attributen, zoals: lieren, trekstangen, wartels, beugels en schotbalken. 

Sinds 2017 is het een horecagelegenheid onder de naam: Restaurant ZK86. Een functieverandering 

derhalve van recreatieve aard.173 

  

  
Figuur 28a. Drie deurenloodsen. Figuur 28b. Sleephelling met geleiderails en een puntdeur. Figuur 28c. Lier. Figuur 28d. Lier 

en sleephelling in werking (1932). 

 
173 Pastoor, 2008, p. 136. Rijksmonumenten in de gemeente de Marne.  
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Figuren 29a-b tonen de werkzaamheden en het onderhoud aan de sluisdeuren ter plekke. Het werk 

werd geregeld uitgevoerd door de vader van K. Sterkenburg.174 Volgens Sterkenburg was zijn vader 

hier bezig met het invetten van de hals, de versterkingsplaat en de muts. Deze draaiende elementen 

waren onderhevig aan slijtage. Bovendien hadden de onderdelen waaraan de puntdeuren waren 

opgehangen grote krachten te verduren. Interessant is de vraag welke maatregelen werden getroffen 

wanneer de sluisdeuren voor onderhoud in de deurenloodsen lagen. Ten tijde van hoogwater en 

stormvloeden moest het water toch nog steeds worden gekeerd? Het op elkaar stapelen van 

schotbalken was dan de eenvoudigste optie en is tevens een uitwateringstechniek die al in de tijd van 

de Romeinen werd toegepast.175 Figuur 30a toont een zijaanzicht van het buitenhoofd met de 

schotbalksponningen.176 Figuur 30b toont een schematische weergave van de wijze waarop de 

schotbalken werden geplaatst, zodat het water zonder problemen kon worden gekeerd. 

  
Figuur 29a. Waterkering en wegverbetering (1933). Figuur 29b. De sluisdeuren worden met een praamboot weer richting de 

sluis gevaren. De hefkraan tilt de puntdeuren weer in de halsbeugel met verankering. 

  
Figuur 30a. Schotbalken werden geplaatst in de schotbalksponningen (aangegeven met een groene pijl). Figuur 30b. 

Schematische weergave van het op elkaar stapelen van de schotbalken. 

 
174 K. Sterkenburg is geïnterviewd op 10-06-2022, in het visserijmuseum van Zoutkamp. Een groot deel van zijn 
leven heeft hij de sluizen bediend en was hij betrokken bij het onderhoud ervan.  
175 Arends, 1994, p. 16. Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940. 
176 Schotbalksponningen zijn bedoeld om schotbalken in te kunnen laten zakken. De schotbalk is een balk die 
onderdeel uitmaakt van een waterkering in een sluis of een poort. 
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4.2.3. Loods Rijksbetonningsdienst 
In het laatste kwart van de 19de eeuw werd een loods van de Rijksbetonningsdienst gebouwd. De 

loods is opgetrokken op een stenen voet en gedekt door een afgeknot schilddak. De waarde van dit 

gebouw ligt met name in de oorspronkelijke functie van loods van de Rijksbetonningsdienst, de 

karakteristieke ligging aan de binnenhaven en de relatie met de overige complex-onderdelen. Het pand 

diende als opslagplaats voor de tonnen (boeien) die de vaargeulen markeerden. Figuren 31a-b toont 

de Rijksbetonningsloods toen deze nog haar oorspronkelijke functie had en de huidige loods, 

omgebouwd tot visserijmuseum. Figuur 31a toont een kadekraan waarmee het laden en lossen van de 

boeien plaatsvond.  Dit verliep als volgt: de boeien werden uit het water getakeld en op een lorrie naar 

binnen gereden (figuur 31b, de geleiderails op de weg is nog zichtbaar) voor reparatie en onderhoud. 

Achterin de loods werden de boeien schoongemaakt, zie figuur 32b. Binnen werden de boeien 

onderhouden en opnieuw in de kleuren groen en rood geschilderd. Daarna werden de boeien weer 

met de lorrie naar de kade gereden en in het water getakeld, zie figuur 32a. In 1993 vond een algehele 

restauratie plaats en kreeg de loods een andere functie; zij werd een VVV-kantoor. Sinds een aantal 

jaren is het gebouw geen VVV-kantoor meer, maar is het interieur omgetoverd tot visserijmuseum.177  

  
Figuur 31a. Reitdiepskade met haven en houten loods van de Rijksbetonningsdienst. Figuur 31b. De Rijksbetonningsloods in 

gebruik genomen als visserijmuseum van Zoutkamp. 

  
Figuur 32a. Kadekraan aan de Reitdiepkade met rechtsonder in beeld de lorrie. Figuur 32b. De boeien liggen op een lorrie. 

 
177 Pastoor, 2008, p. 137. Rijksmonumenten in de gemeente de Marne. 
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4.2.4. Sluismeesterkantoor en- woning 
Figuur 33a toont het sluismeesterkantoor. In dit verblijf hield de sluismeester toezicht op het 

binnenwater en de aankomende schepen. De sluismeester gaf opdrachten aan zijn personeel om de 

deuren te bedienen. Voor deze bezigheid waren minimaal twee mensen nodig. Het gebouw wordt 

gekenmerkt door een industriële vormgeving. Het is opgetrokken in rode Groninger baksteen. Aan 

weerszijden van het gebogen dak is een traptopgevel te zien. Deze zijn afgedekt met natuursteen. 

Onder de traptopgevel is in de nok een gietijzeren sieranker te zien. Daaronder zien we in de nis een 

gotisch aandoende gietijzeren venster. De gevels hebben schuiframen en de ingang bevindt zich aan 

de straatkant. 

De sluismeester woonde in de sluismeesterwoning. Figuur 33b toont dit prestigieuze pand. Het 

behoort tot de in 1877 aangelegde Reitdiepsluis en is gebouwd in diezelfde tijd. Het is een rechthoekig 

gebouw en opgetrokken uit rode Groninger handvormsteen. Het Friese schilddak heeft twee 

hoekschoorstenen en is afgedekt met borden. Het pand heeft een centrale ingang en is symmetrisch 

ingedeeld en opgetrokken. Kenmerkend zijn de bepleisterde pilasters op de hoeken van het pand. Aan 

weerszijden van de gevels zien we zesruitsschuiframen, met een ronde omlijsting. Bijzonder zijn ook 

de keldervensters. In de linker- en rechterzijgevels eveneens zesruitsschuiframen met stukomlijsting. 

De recente nieuwbouw aan de achterzijde van het pand valt buiten de monumentbescherming.178 

In 1998 overleed de sluismeester. Daarna is het pand overgedragen aan een nieuwe 

eigenaresse. Volgens Sterkenburg herinnert de sluismeesterwoning aan de intensieve werkzaamheden 

die een sluiswachter diende uit te voeren om de sluis te bedienen. De woning staat natuurlijk op een 

strategische plek, dichtbij de sluis. Bij calamiteiten moest de sluismeester snel ter plaatse kunnen zijn. 

  
Figuur 33a. Sluismeesterkantoor in industriële stijl. Van hieruit werd de sluis bediend. Figuur 33b. Sluismeesterwoning van de 

Reitdiepsluis. Gebouwd op de dijkkruin. De gevel is richting het sluizencomplex gedraaid zodat de sluiswachter de situatie 
rondom de sluis in de gaten kon houden. 

  

 
178 Pastoor, 2008, p. 137. Rijksmonumenten in de gemeente de Marne. 
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4.2.5. Buitenhaven 
In 1880 werd achter de sluis een binnenhaven aangelegd en in 1883 een buitenhaven. De buitenhaven 

heeft een monumentale status en bestaat uit twee havenhoofden, het ‘Lange Hoofd’ (westelijk 

havenhoofd) en het ‘Korte Hoofd’ (oostelijk havenhoofd). De havenhoofden bestaan uit houten 

beschoeiingen, aanlegsteiger en dukdalven, zie figuren 34 en 35.179 De buitenhaven is onderdeel van 

het sluizencomplex. De ligging is bijzonder vanwege haar positie aan open water. Hiermee wordt 

bedoeld dat tot 1969 getijdenwerking invloed heeft gehad op de buitenhaven. Beide hoofden zijn in 

1987 gerestaureerd en uitgebreid met een aanlegsteiger. De binnenhaven is te veel vernieuwd en 

gewijzigd dat er geen monumentale status aan is toegekend.180  

   
Figuur 34a. De overtocht naar Schiermonnikoog vanaf het Korte Hoofd (1920). Dit bevindt zich aan de rechterkant van het 
sluizencomplex. Figuur 34b. Het huidige Korte Hoofd met een toegevoegde steiger met aan het uiteinde een uitkijktoren, 

genaamd: Kaap Garmt. 

Een dergelijke functieverandering was het wegvallen van de overtocht naar Schiermonnikoog. Dit 

gebeurde eeuwenlang via de haven van Zoutkamp. Deze gebeurtenis trok grote belangstelling van 

omwonenden. Een overtocht was namelijk een speciale aangelegenheid die niet zo vaak plaatsvond. 

Figuur 34a toont deze gebeurtenis. In figuur 34b is een huidige foto opgenomen van de aanlegsteiger. 

Deze is compleet gewijzigd en het gebied dat rechts van de steiger is gelegen, is nu in gebruik voor 

recreatie.  

   
Figuur 35a. De steiger van het Lange Hoofd tijdens hoogwater (1930). Figuur 35b. Het huidige Lange Hoofd met de 

mogelijkheid tot aanmeren. Op het buitenhoofd van de sluis staan de kaapstanders (rechts) met gietijzeren draaiwerk ter 
bediening van de puntdeuren die in de schutsluis kunnen sluiten. 

 
179 De betekenis van een dukdalf: een in het water geplaatste zware paal om schepen aan vast te leggen. 
180 Pastoor, 2008, p. 138. Rijksmonumenten in de gemeente de Marne. 
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4.2.6. Landschap rondom het Reitdiepcomplex 
In deze sub-paragraaf wordt in beeld gebracht dat niet alleen het Reitdiepcomplex 

functieveranderingen heeft ondergaan sinds de afsluiting van de Lauwerszee, maar ook het 

waterstaatslandschap rondom het sluizencomplex.  

In figuur 36a is een kaart uit van de situatie rond 1875 weergegeven. Duidelijk zichtbaar zijn ook de 

kades die vanaf de Friese Sluis (links) en vanaf de Hunsingosluis (rechts) naar elkaar toe lopen. Figuur 

36b toont de landschappelijke situatie van het waterstaatslandschap in 1920, grenzend aan het 

Reitdiepcomplex. Wanneer men deze kaarten vergelijkt met de kaarten van na 1969 wordt zichtbaar 

dat diverse structuren en elementen aan dit landschap zijn toegevoegd en van functie zijn veranderd 

sinds de afsluiting van de Lauwerszee. Zo kwam de Zuidwal (figuur 36a) tot de afsluiting in 1969 nog 

droog te liggen tijdens laagwater. In dit landschap vinden we buitendijks nog geen percelen en sloten. 

Het is namelijk van oorsprong een kwelderlandschap met op- en aanwassen. Een opwas is een fysisch-

geografisch proces waarbij sedimenten voortdurend opslibben tot de opwas boven het water 

uitsteekt. Opwassen kunnen worden ingedijkt en worden ontgonnen als deze van voldoende omvang 

zijn. Een aanwas kenmerkt zich door de natuurlijke uitbreiding van gronden door aanslibbing in een 

zee-inham of in de bonnenbocht van een rivier. Deze gronden kunnen dientengevolge worden 

aangedijkt.  

  

 

 

Figuur 36a. Landschappelijke situatie voor de afsluiting van het Reitdiep (1875). De Reitdiepsluis is nog niet aangelegd en 
het landschap ziet er anders uit. Figuur 36b. Landschappelijke situatie omstreeks 1920. De afsluiting van het Reitdiep is 

gerealiseerd. 
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Figuur 37a. Schematische weergave van het watersysteem in Zoutkamp na de afsluiting van de Lauwerszee. Duidelijk 

zichtbaar zijn de drie waterlopen die via de sluizen het Lauwersmeer in stromen. Ook is het slotenpatroon zichtbaar, zoals 
dat bedacht was om te voorzien in nieuwe landbouwgronden. Figuur 37b. Landschappelijke situatie in 2021. Duidelijk 

zichtbaar zijn de landschappelijke veranderingen rondom het sluizencomplex. Als gevolg van de afsluiting van de Lauwerszee 
werd het mogelijk het landschap naar eigen hand te zetten. 

In het landschap rondom het Reitdiepcomplex zijn sinds de afsluiting ook verschillende nieuwe 

objecten toegevoegd, zoals Kaap Garmt. In figuur 34b is de uitkijktoren weergegeven (rechts) (en ook 

zichtbaar als symbool in figuur 37b). De uitkijktoren herinnert aan de vormgeving van het baken dat 

stond op Engelsmanplaat. Door op tal van punten in zee verschillende bakens te plaatsen konden 

vissers herkennen waar ze voeren. Daarnaast werden sinds de afsluiting van de Lauwerszee diverse 

recreatieterreinen toegevoegd grenzend aan het waterstaatslandschap van de Reitdiepsluis, zoals de 

gebieden die worden aangegeven met de groene pijlen in figuren 38b en 39b. In figuur 37a wordt 

duidelijk dat dit landschap sinds 1969 is verkaveld voor de ontginning van landbouwgronden. Echter, 

kort daarna werd het gebied bestemd voor natuurontwikkeling. 

   
Figuur 38a. Luchtfoto van Zoutkamp en omgeving (1932). De gele pijlen tonen aan dat het gebied voor de afsluiting nog 

afwisselend onder water kwam te staan. Figuur 38b. Vanaf het Lange Hoofd is het naastgelegen recreatie- en 
natuurlandschap zichtbaar, aangegeven met de groene pijl. Dit gebied kon tot ontwikkeling komen na de afsluiting. 
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Figuur 39a. Foto vanaf het Lange Hoofd tijdens laagwater in de Lauwerszee. De drooggevallen wadplaten en de vaargeul 
zijn duidelijk zichtbaar. Tegenwoordig zijn de wadplaten drooggevallen en tot recreatie- en natuurlandschap geworden. 

Figuur 39b. Recreatielandschap rechts van het Korte Hoofd. 

In figuur 38a en 39a is duidelijk zichtbaar hoe de getijdenwerking invloed heeft op het landschap aan 

de buitendijkse zijde van het Reitdiepcomplex. Sinds de afsluiting van de Lauwerszee is de 

zeewaterkerende functie van het sluizencomplex verdwenen. Door de afsluiting van de Lauwerszee 

verdween nog een functie: het sluizencomplex markeert sinds 1969 niet meer de grens tussen 

binnenwater en buitenwater. De getijdenwerking is verdwenen, waardoor het landschap andere 

natuurlijke verschijnselen vertoont.  

 

4.3. Toekomstige (water)opgaven voor de Reitdiepsluis 
In deze paragraaf zullen de gevaren en bedreigingen waarmee het Reitdiepcomplex te maken krijgt 

worden onderzocht. Deze gevaren en bedreigingen vallen onder de wateropgaven voor het 

watererfgoed. Ook is onderzocht waarom het belangrijk is het watererfgoed te beschermen en te 

behouden voor de toekomst. Vervolgens wordt besproken welke nieuwe functies en toevoegingen het 

sluizencomplex kan krijgen om het watererfgoed voor de toekomst te beschermen en te behouden.  

De vraag is waarom wij het nodig vinden het Reitdiepcomplex te beschermen en te behouden voor de 

toekomst. Een aantal factoren is daarin van belang.  

In de eerste plaats komen bescherming en behoud voort uit de visie dat Rijksmonumentale 

objecten vanuit cultuurhistorisch oogpunt van bijzondere waarde zijn. Het Reitdiepcomplex is 

typerend voor een bepaalde tijd; de vorm van het object is een unieke verschijning; en ook de ligging 

is bijzonder - het is onderdeel van een ensemble van historische sluiscomplexen. Nergens anders ter 

wereld vinden we een soortgelijke situatie waarin drie sluiscomplexen zo dichtbij elkaar zijn gelegen.  

De tweede reden om het Reitdiepcomplex te willen beschermen en te behouden voor de 

toekomst heeft te maken met het feit dat Zoutkamp van oudsher een sterke relatie heeft met het 

water en de visserij. Zoutkamp heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een belangrijk vissersdorp; 

en de aanwezigheid van de Reitdiepsluis werkte het ontstaan van een vissershaven in de hand. In de 

luwte van de sluizen konden schepen worden af- en ingeladen. Zoals in het inleidende hoofdstuk reeds 

is beschreven, was grofweg 40% van de inwoners van Zoutkamp direct of indirect bij de visserij 

betrokken. De sterke relatie die Zoutkamp heeft met het water en de visserij betekent ook dat tal van 

vissers de veilige thuishaven van de Reitdiepsluis nooit meer wisten te bereikten. Als gevolg van slechte 

weersomstandigheden kwamen vele om het leven. Een herdenkingsmonument bovenop de dijk draagt 

de titel: 100 jaar ‘’hulp in nood’’ en herinnert aan de vissers die op zee zijn omgekomen. Kortom, de 

Reitdiepsluis vertelt het verhaal van een ooit florerende visserijeconomie met tal van verhalen die 

daartoe behoorden en waar de Reitdiepsluis een centrale plek in had. Natuurlijk was de Reitdiepsluis 

een belangrijke en veilige thuishaven toen de Lauwerszee nog niet was afgesloten. 
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De derde reden om het de sluis te blijven beschermen en te behouden past bij het verhaal van 

het verbeteren van de waterhuishouding. Gedurende een eeuw vormde de Reitdiepsluis een belangrijk 

hydrologisch eindpunt. Het Reitdiepcomplex vertelt daarmee het verhaal van het drooghouden en het 

beschermen van grote gebieden. Het is een historisch verhaal dat draait om de veiligheid van de 

bewoners. Binnen deze waterveiligheid was de Reitdiepsluis het belangrijkste object van Zoutkamp.  

Daarnaast speelt de aanleg van de Cleveringsluizen ook een rol. In 1969 werd het hydrologische 

systeem verlengd. Daardoor is de beleving van de strijd tegen en met het water veranderd. Echter, de 

verhalen die nog in het collectieve geheugen van de Zoutkampers aanwezig zijn, spelen nog altijd een 

rol van betekenis.  

Zoals beschreven in de inleiding van dit onderzoek, wijzen enkele rapporten en studies uit dat 

het toenemende belang en tijdig ingrijpen in de waterhuishouding van belang is om de waterveiligheid 

in het Lauwerszeegebied te waarborgen. Door de gevolgen van klimaatverandering zal de mens 

moeten ingrijpen in het landschap van het Lauwersmeer. Het staat namelijk vast dat de waterbergende 

functie van het Lauwermeer als boezemmeer niet verloren mag gaan en de druk op dit meer in de 

toekomst alleen maar zal toenemen.181 De Erfgoed Academie heeft gekeken naar de functie van 

erfgoed in wateropgaven en bekijkt hoe de kansen van watererfgoed benut kunnen worden.182 Het 

volgende vraagstuk staat daarin centraal: ‘’Het is tijd om opnieuw te kijken naar de verhouding van het 

landschap en de wateropgave. Onder andere door de gevolgen van klimaatverandering moeten we 

ons anders gaan verhouden tot onze leefomgeving om onder andere wateroverlast en droogte tegen 

te gaan. De komende decennia moeten door het hele land ingrepen worden gedaan om gebieden te 

behouden en klimaatadaptief te maken. Er zitten grenzen aan de techniek en we zullen ons meer 

moeten richten op het herstellen van de balans tussen onze gebouwde omgeving, het landschap en 

de bodem.’’ 

Daarnaast schrijft ook Henry Bos in een masterscriptie over de ‘Groninger zeedijken’ dat de 

kans op een overstroming in Noord-Groningen vanwege klimaatveranderingen naar verwachting zal 

toenemen met als gevolg dat dijkaanpassingen in de toekomst noodzakelijk zijn om het Groninger land 

structureel tegen de zee te beschermen.183 Een dijkdoorbraak als gevolg van klimaatverandering 

impliceert dat de Cleveringsluizen hun uitwaterende functie verliezen. Het zeewater kan via de 

dijkdoorbraak het Lauwersmeergebied binnenstromen. Zeker tijdens vloed betekent dit dat de 

waterstanden in het Lauwersmeer zullen gaan stijgen. Dit heeft grote gevolgen voor de waterveiligheid 

in het achterland van het Lauwersmeer. Een doemscenario zou zijn dat het eerder besproken ‘lage 

midden’ of het ‘diepe bord’ van Groningen volstroomt met zout zeewater.  

De vierde reden om de Reitdiepsluis te beschermen en te behouden komt voort uit het feit dat 

het Reitdiepcomplex wordt bedreigd door sterke klimaatveranderingen. En precies in dit gegeven 

liggen volgens A. Conijn, landschap- en erfgoeddeskundige, kansen. Volgens A. Conijn is het mogelijk 

het erfgoed te benutten en weer een functie te geven voor de wateropgaven. Want, zo concludeerde 

A. Conijn: ‘’stel je eens voor dat de Waddendijk doorbreekt en het doemscenario werkelijkheid zou 

worden, dan is het des te verstandiger het erfgoed van de Reitdiepsluis voor de wateropgave te 

benutten. Op die manier krijgt het weer haar zeewaterkerende functie terug.’’184 

4.3.1. Historiserende restauratiewijze  
Uit het gesprek met A. Conijn bleek onder meer ook dat er geen garantie is dat erfgoed in de toekomst 

erfgoed kan blijven; vele factoren zijn daarop van invloed. Het is allereerst de vraag of we de 

 
181 Buursma, 2019, p. 80. Beteugeld Estuarium. 
182 Erfgoedacademie. Geraadpleegd op d.d. 25-05-2022, van: Erfgoed Deal I: De integrale wateropgave 
(erfgoedacademie.nl)  
183 Bos, 2011. De Groninger zeedijk: een landschapselement op de grens van water en land. 
184 Uitspraak van A. Conijn tijdens een gesprek dat ik had op 2-06-2022.  

https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/erfgoed-deal-i-de-integrale-wateropgave
https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/erfgoed-deal-i-de-integrale-wateropgave
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Reitdiepsluis ‘moeten’ behouden of juist ‘willen’ behouden. Wanneer we iets moeten behouden is het 

een verplichting en zit er geen intrinsieke motivatie achter om het kunstwerk te willen behouden en 

te beschermen voor de toekomst. Volgens A. Conijn moeten we de sluis willen behouden om bepaalde 

redenen. Zo’n reden kan zijn dat het erfgoed functioneel is, zoals bijvoorbeeld het Ir. D.F. 

Woudagemaal in Lemmer. Dit gemaal stamt uit 1920 en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. Het is nog altijd functioneel en wordt ingezet bij te hoge of juist te lage waterstanden. 

Daardoor wordt dit type erfgoed goed beschermd en behouden voor de toekomst.185  

Geregeld verdwijnen sluizen in het landschap doordat ze geen functie meer vervullen. Bovendien 

kunnen hoge waterstanden en stormvloeden ook het verdwijnen van een object veroorzaken. In het 

geval van de Reitdiepsluis was dit direct het geval tijdens de eerste jaren van de bouw. Natuurlijk zijn 

alle objecten aan veroudering en slijtage onderhevig. Echter, vooral voor waterbouwkundige objecten 

geldt dat het proces van achteruitgang snel kan optreden. Weer en wind hebben een eroderende 

uitwerking, waardoor het object langzaamaan steeds meer in een vervallen staat dreigt te raken. 

Houten elementen gaan het snelst achteruit, vanwege de biologische aantasting. Ook de uit steen 

opgetrokken sluiswanden kunnen door de groei van planten en bomen gaan afbrokkelen. Figuur 40a-

b-c toont de achteruitgang van het Reitdiepcomplex op verschillende fronten. Verkleuringen door alle 

mogelijke weersomstandigheden en de groei en aantasting van planten zijn duidelijk zichtbaar. Op het 

grensvlak tussen water en lucht zien we doorgaans de sterkste aantasting. Vooral bij de sluisdeuren is 

dit goed zichtbaar, waar ter hoogte van de waterspiegel gaten in het hout ontstaan.186   

Tot slot kan een sluis ook in verval raken door een specifieke gebeurtenis. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werd het overkluizende gewelf van de Reitdiepsluis kapotgeschoten en ernstig 

beschadigd. Tijdens herstelwerkzaamheden werden de natuursteenblokken vervangen door een 

pleisterlaag. Maar de karakteristieke natuurstenen rand werd wel zo authentiek mogelijk hersteld: een 

historiserende restauratiewijze. Hier werd ervoor gekozen om de sluis zo veel mogelijk in de 

oorspronkelijke staat te herstellen.187  

  

 
185 Uitkomst van het gesprek dat ik had met A. Conijn op 2-06-2022.  
186 Arends, 2004, p. 41-61. Historische sluizen en stuwen. Waardering en instandhouding. 
187 Ibidem, p. 41-61. 
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Figuur 40a. De sluiswand wordt het meest aangetast op het grensvlak van water en lucht. Figuur 40b. De dolfijnkoppen zijn 

een van de weinige versieringen die zijn te vinden. Zichtbaar aan weerszijden aan de binnendijkse zijde van de sluis in de 
hoeken van de kokervormige uitwateringsopeningen. Ze zijn ook zichtbaar begroeid met planten. Figuur 40c. De kleine 

ebdeur toont rottingsverschijnselen op het watervlak. 

Voor de bescherming en het behoud van het Reitdiepcomplex is een bepaalde mate van 

monumentwaardigheid ook van essentieel belang. Een historiserende restauratie aan de 

complexonderdelen is geboden en een veel gebruikte aanpak bij vervallen sluizen. Kanttekening is wel 

dat de staat van de sluis niet dusdanig slecht is dat gekozen moet worden voor de aanleg van een 

replica sluis. Het doel dat hiermee wordt bereikt, draait om het erfgoedverhaal dat het 

Reitdiepcomplex probeert te versterken. Daarvoor is het nodig de complexonderdelen een nieuwe 

functie te geven. Voor een bezoeker of lokale bewoners stijgt daarmee de monumentale waarde. De 

historiserende restauratiewijze heeft tot doel de bezoeker de oorspronkelijke staat van het object te 

laten beleven. Iemand die het Reitdiepcomplex bezoekt heeft het gevoel dat de sluis er exact zo uitziet 

als toen de sluis werd gebouwd. Nieuwe toevoegingen aan de sluis dienen te worden verwijderd en de 

sluis vervolgens in ere te worden hersteld; genezing en heling van het verouderde en gebrekkige 

worden opgelost. Het resultaat is een harmonieuze eenheid. Dit kan worden bereikt door oude foto’s, 

bouwtekeningen en kaarten te raadplegen. Uiteindelijk dient het karakter van de sluis zo min mogelijk 

te worden aangetast, met als doel dat de monumentwaardigheid van de Reitdiepsluis niet in het geding 

komt.188  

 

4.4. Deelconclusie  
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op een tweetal deelvragen. De eerste deelvraag luidde: welke 

functieveranderingen hebben zich bij het Reitdiepcomplex en het aangrenzende waterstaatslandschap 

sinds 1969 voorgedaan? De tweede deelvraag die is beantwoord luidde als volgt: welke nieuwe functies 

kan het Reitdiepcomplex krijgen met betrekking de wateropgaven en het behoud van de sluis voor de 

toekomst? Vanaf de afsluiting in 1969 zijn de oorspronkelijk functies van de complexonderdelen 

komen te vervallen. Hieronder wordt puntsgewijs samengevat welke functieveranderingen de 

complexonderdelen hebben ondergaan en met welke nieuwe functies het mogelijk is de sluis te 

beschermen en te behouden voor de toekomst.  

 
188 Arends, 2004, p. 41-61. Historische sluizen en stuwen. Waardering en instandhouding. 
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1) Het sluiscomplex verloor de zeewater kerende en uitwaterende functie en schutmogelijkheden voor 

schepen in 1969. Sinds mei 1969 is het peilniveau tussen het Reitdiep en het Lauwersmeer op gelijke 

hoogte gebracht en stroomt het water door de sluis; de Reitdiepsluis werd een functieloos object. 

Zichtbaar dreigt de sluis in verval te raken op het grenswatervlak, op plaatsen waar plantjes in het 

gesteente groeien en natuurlijk door de algemene weersomstandigheden. Met het oog op het 

veranderende klimaat kunnen hoosbuien het water in het Reitdiep en het Lauwersmeer flink doen 

laten stijgen. Ook kan extreme droogte ertoe leiden dat water zo veel mogelijk vastgehouden moet 

worden. Het opnieuw functioneel maken van de sluis kan bijdragen tot het geschetste 

klimaatprobleem. Ook de voortschrijdende bodemdaling is reden voor zorg; daardoor wordt het 

vrijwel onmogelijk dat water onder vrij verval vanuit Drenthe afstroomt richting de Waddenzee. 

Vanwege deze redenen en op basis van de uitkomsten van de gesprekken die ik heb gevoerd met A. 

Conijn, E. Ottens en E. Raap, is het advies om een nieuw te plaatsen gemaal aan de huidige Reitdiepsluis 

toe te voegen. (De adviezen worden nader besproken in hoofdstuk 5, paragraaf 3). 

2) De sleephelling met deurenloodsen verloor haar oorspronkelijke functie in 1969. Dit 

complexonderdeel vormde een belangrijke schakel in het onderhoud van de sluis. Sinds de afsluiting 

van de Lauwerszee was het uit te voeren onderhoud aan de sluisdeuren niet meer nodig; de 

werkzaamheden en alle activiteiten die behoorden tot het onderhoud verdwenen. Een aantal jaren 

geleden zijn de loodsen opgeknapt en bestemd voor de horeca.  

3) De loods van de Rijksbetonningsdienst verloor de oorspronkelijke functie en werd uiteindelijk een 

visserijmuseum. In dit visserijmuseum wordt vooral het verhaal van de visserij verteld en in slechts 

geringe mate het verhaal van de Reitdiepsluis. Terwijl de sluis zo belangrijk was voor het dagelijks leven 

van de vissers. Zij lieten hun vissersschepen schutten in de sluis en konden vervolgens de Lauwerszee 

opvaren. Bovendien bood de sluis bescherming voor de schepen tijdens storm.  

4) Het sluismeesterkantoor en de -woning zijn onderdeel van het verhaal over de werkzaamheden die 

een sluiswachter uitvoerde om het sluiscomplex draaiende te houden. Het advies is om beide 

gebouwen weer een functionele betekenis te geven. Er komt een nieuwe sluismeester die de 

werkzaamheden uitvoert. In plaats van dat de sluis vanuit Lauwersoog in de gaten wordt gehouden, 

gebeurt dit vanuit het sluismeesterkantoor. Bij deze nieuwe functionele betekenis woont de nieuwe 

sluismeester in de sluismeesterwoning. Daarnaast kan het sluismeesterkantoortje ingezet worden als 

verkooppunt van boottickets richting de Waddeneilanden. Dat betekent meer bedrijvigheid rondom 

het Reitdiepcomplex, waarmee de monumentale waarde ook stijgt.  

5) De buitenhaven heeft weinig functieveranderingen ondergaan. De steigers en aanmeerplaatsen 

vertellen de geschiedenis van het buitendijks aanmeren in de voormalige Lauwerszee. Wel is het 

mogelijk aan het Lange of Korte Hoofd een boot te laten vertrekken naar de Waddeneilanden. Dat 

brengt het historische verhaal terug en toont daarmee de monumentale waarde van de buitenhaven.  

Ook het landschap rondom het Reitdiepcomplex is veranderd. Er zijn nieuwe functies toegevoegd, 

zoals een groengebied en een jachthaven. Ook zijn er verschillende objecten toegevoegd aan dit 

landschap, zoals Kaap Garmt. Deze nieuwe toren herinnert aan het baken waaraan vissers herkenden 

dat ze in de buurt van Engelsmanplaat voeren.  

In de bovenstaande punten zijn de functieveranderingen beschreven, is aandacht besteed aan de 

gevaren voor het erfgoed met betrekking tot de wateropgave en is een advies uitgebracht om de 

Reitdiepsluis en complexonderdelen ervan weer een nieuwe functie te geven. Door het functieloze 

erfgoed weer functioneel te maken wordt het erfgoedverhaal van de Reitdiepsluis versterkt. Het doel 

van deze erfgoed-inclusieve aanpak is de sluizen te beschermen en te behouden voor de toekomst.   
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H5.  Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tijdens de grote vissersramp van 1883 kwamen negen Zoutkamper vissers om het leven. Op de 

dijk bij de Reitdiepsluis staat een gedenksteen met daarop de namen van de omgekomen visserlieden.  
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5.1. Discussie 
In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek per thema besproken. Ook wordt ingegaan 

op de methode die is gebruikt om tot de resultaten te komen, wat de resultaten betekenen voor de 

conclusie en wat de beperkingen van dit onderzoek waren.   

Dit onderzoek is geschreven vanuit een erfgoed-inclusieve benadering.189 Het onderzoek had tot doel 

nieuwe functies te belichten voor de diverse complexonderdelen van de Reitdiepsluis. Het door mij 

gehanteerde resultaat is dat het complex, vanwege de wateropgaven, in de toekomst beschermd en 

behouden moet blijven. De wijze waarop het sluizencomplex in de toekomst een rol van betekenis kan 

vervullen om daadwerkelijk een nieuwe functie in de waterhuishouding te hebben, is een mogelijkheid 

voor nader onderzoek met een meer technische invalshoek. Daarmee is het ook mogelijk en wenselijk 

de effecten van de werkzame Reitdiepsluis op het landschap vanuit hydro-ecologisch oogpunt te 

onderzoeken. Een landschappelijk onderzoek naar de ecologie in het aangrenzende 

waterstaatslandschap van het sluizencomplex in Zoutkamp kan inzicht bieden in de wijze waarop het 

Reitdiepcomplex een positieve rol kan spelen voor de waterhuishouding en daarmee een positief 

effect kan hebben voor de natuur en de waterveiligheid in het Lauwersmeergebied.  

Binnen dit onderzoek zijn historische kaarten opgenomen van het natuurlijke landschap en het 

cultuurlandschap van het Lauwersmeergebied. De rol van historische kaarten is binnen dit onderzoek 

van belang om de geschiedenis van het watersysteem van begin- tot eindpunt te begrijpen en 

inzichtelijk te maken. Hoe een watersysteem vroeger in het cultuurlandschap was ingebed en waarom 

bepaalde keuzes zijn gemaakt in het verleden, draagt bij aan de manier waarop in de toekomst en met 

het oog op klimaatveranderingen met de sluizen zal worden omgegaan. Ruimte voor toekomstig 

vervolgonderzoek ligt bij de mogelijkheid meer actuele paleogeografische en geomorfologische 

kaarten te ontwikkelen via het programma GIS. Doorontwikkelde GIS-kaarten zouden meer inzicht 

kunnen bieden in de locaties van historische waterstaatswerken in het noordelijk kustgebied. 

Bovendien is het in het programma GIS mogelijk om de landschappelijke veranderingen inzichtelijk te 

maken door kaartlagen over elkaar heen te leggen. Intensiever gebruik van moderne kaarten zou in 

dit verband kunnen leiden tot diepere inzichten over de invloed van sluizen op het omringende 

landschap.  

Tot slot baseert dit onderzoek zich voornamelijk op literatuurstudie, kaartanalyses, gesprekken 

met deskundigen en frequent veldonderzoek. Echter, ook aan de hand van archiefonderzoek is het 

mogelijk gedetailleerd in kaart te brengen welke historische objecten, structuren en patronen in het 

landschap rondom het sluizencomplex in het verleden zijn aangelegd. Ook door het raadplegen van 

diverse archiefstukken kan ernaar gestreefd worden de bouw van het Reitdiepcomplex en de daarmee 

gepaard gaande achterliggende gedachten en discussies te onderzoeken.  

Thema: Het natuurlijke en cultuurhistorische landschap van de Lauwerszee 

Binnen thema een werd de wordingsgeschiedenis van het natuur- en cultuurlandschap beschreven. De 

bespreking van dit thema voegt echter niet zo veel nieuwe inzichten toe aan de huidige 

wetenschappelijke stand van zaken van dit onderwerp. De resultaten van dit thema wijzen wel uit dat 

een dergelijke beschrijving van belang is om inzicht te geven in de natuurlijke ontwikkelingen van het 

noordelijk kustlandschap en de invloed ervan op de waterstaatkundige ontwikkelingen in dit gebied; 

zowel de fysisch-geografische als de cultuurhistorische ontwikkelingen droegen bij aan de 

waterstaatkundige problemen en ontwikkelingen. Het belangrijkste resultaat binnen dit thema betreft 

het feit dat vanaf een zeker moment de menselijke activiteiten een grotere invloed kregen op het 

landschap dan de natuurlijke processen. Dit voltrok zich rond 1200 n.Chr. Deze periode is een 

kantelpunt in de geschiedenis van waterstaatkundige ontwikkelingen; gestaag ontwikkelde zich een 

 
189 Deze term is gedefinieerd op pagina 7 (hoofdstuk 1).  
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belangrijke waterstaatsorganisatie. Dankzij deze waterstaatsorganisatie realiseerden bewoners de 

eerste bedijkingen, waterwegen en sluizen; de mens slaagde erin het landschap naar eigen hand te 

zetten. De ontwikkelingen in deze periode zijn van belang omdat zij inzicht bieden in welke 

waterstaatkundige ontwikkelingen zich tot 1969 hebben voorgedaan en hoe uit een opeenvolging van 

ontwikkelingen de Reitdiepsluis werd gebouwd en uiteindelijk de Lauwerszee werd afgesloten.  

Thema: Motieven voor de afsluiting van de Lauwerszee 

Binnen thema twee is gekozen de waterstaatkundige problemen en ontwikkelingen voor grote delen 

van het noordelijk kustgebied te onderzoeken. De grenzen van het onderzoek waren binnen dit thema 

diffuus. Het thema biedt in hoofdzaak een algemene beschrijving, waarbij is uitgegaan van een groot 

gebied. Met andere woorden: van een detailstudie is geen sprake geweest. Voor toekomstig 

vervolgonderzoek is het advies de waterstaatkundige problemen en ontwikkelingen op meer 

detailniveau aan te vliegen. In dit onderzoek zijn namelijk ook de waterstaatkundige problemen en 

ontwikkelingen in Friesland opgenomen. Door het feit dat er aanvankelijk een groot onderzoeksgebied 

is gekozen (thema 2 binnen dit onderzoek) met twee verschillende historische watersystemen (de 

Friese en de Groningse), wordt het complex een compleet verhaal te geven van alle ontwikkelingen 

die invloed hebben gehad op de aanleg van de Reitdiepsluis en uiteindelijk ook op de aanleg van de 

Cleveringsluizen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor het watersysteem vanaf de Cleveringsluizen, via het 

sluizencomplex in Zoutkamp en het Reitdiep verder het achterland in wordt het wellicht mogelijk om 

tot een gerichtere conclusie en aanbeveling te komen. Het is echter wel raadzaam rekening te houden 

met het feit dat een bespreking van de waterstaatsorganisatie in het gehele achterland van de 

Lauwerszee niet kan ontbreken, voor zowel de Friese zijde als de Groningse zijde van de voormalige 

Lauwerszee. Een algemene en overkoepelende beschrijving van de waterstaatkundige ontwikkelingen 

in het noordelijk kustgebied is van belang om te begrijpen waarom de Reitdiepsluis is aangelegd en de 

afsluiting van de Lauwerszee in 1969 überhaupt tot stand is gekomen.  

Thema: Functieveranderingen en toekomstige wateropgaven voor het Reitdiepcomplex 

Een discussiepunt binnen dit thema is de beschikbare literatuur over het Reitdiepcomplex. Naar dit 

specifieke sluiscomplex is weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. Het zijn met name de algemene 

werken van J. Arends uit 1994 die ingaan op de werking van verschillende sluizen. Om binnen dit thema 

de informatie niet alleen op deze geringe hoeveelheid literatuur te baseren, is zoveel mogelijk 

informatie en expertise van deskundigen geraadpleegd.  

Binnen dit thema is onderzoek gedaan naar het watererfgoed van het Reitdiepcomplex. Echter, het 

kan ook zijn dat sommige van de vijf complexonderdelen vallen onder waterschapserfgoed. Waar 

precies de grens ligt en waaronder het valt is lastig aan te geven. Dit komt onder andere doordat vele 

instanties zich bemoeien met de complexonderdelen. Het had wel interessant geweest om hier meer 

tijd en aandacht aan te besteden in dit thema. Echter is ervoor gekozen het Reitdiepcomplex en de 

overige complexonderdelen integraal te behandelen en te laten vallen onder watererfgoed, zodat niet 

precies vastgesteld hoeft te worden of iets nu waterschapserfgoed is of niet.  

Binnen dit thema werden ook een aantal adviezen uitgebracht. Voor ieder van de adviezen zijn 

tegenargumenten te bedenken om het advies juist niet door te voeren. Als voorbeeld: het advies gaat 

over het teruggeven van de oorspronkelijke uitwaterende functie van het Reitdiepcomplex in 

Zoutkamp. Echter is het binnen een afzienbare termijn niet realistisch om dit te realiseren vanwege de 

waterhuishouding die dan ook op andere plekken gewijzigd moet worden. Daarnaast staat de 

agrarische sector ook niet te springen om andere waterstanden. Het doorvoeren van deze plannen kan 

dus niet zomaar plaatsvinden. Wel vormt een discussiepunt het feit dat het Reitdiepcomplex in verval 

dreigt te raken als er geen onderhoud plaatsvindt de komende tijd. Wanneer te lang wordt gewacht 

met het geven van een nieuwe functie aan de sluis, krijgen natuurlijke processen meer en meer vat op 
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de sluis en gaat het verval des te sneller. Ook werd duidelijk dat een bijkomend ontwerpplan voor het 

Reitdiepcomplex de aanleg van een fietsbrug betreft. Dat geeft het Reitdiepcomplex immers geen 

nieuwe functie en leidt niet tot de zo belangrijke toekomstige bescherming en behoud ervan. Het 

alternatieve ontwerp en advies voor het Reitdiepcomplex zoals deze ook ingezet gaat worden voor de 

Hunsingosluis is vooral bedoeld om aan te tonen dat het mogelijk is met betrekking tot de 

wateropgaven het watererfgoed te versterken. De sleutel tot succes is daarom het teruggeven van de 

oorspronkelijke uitwaterende functie en schutmogelijkheid.  

 

5.2. Conclusies 
In dit hoofdstuk wordt de eindconclusie van het onderzoek gegeven. De hoofdvraag die beantwoord 
gaat worden luidt: hoe ziet de waterstaatkundige ontwikkeling van het Lauwerszeegebied eruit in de 
periode van circa 1200 tot 1969, welke functieveranderingen hebben zich tussen 1969 en heden 
voorgedaan met betrekking tot het oorspronkelijke Reitdiepcomplex en welke nieuwe functies 
dragen bij aan de wateropgaven en het behoud van de sluis voor de toekomst? 

De natuurlijke en de cultuurhistorische processen binnen het Lauwersmeergebied kunnen niet los van 

elkaar worden beschouwd. De vorming van het noordelijk kustgebied is het complexe resultaat van 

een samenspel van verschillende geologische processen en menselijke activiteiten in verschillende 

perioden. De natuurlijke afwatering vanuit de hoger gelegen Drents-Friese zandgronden vond plaats 

via grote veenrivieren, zoals de Lauwers. Hoogwater en storm lieten de rivieren frequent buiten hun 

oevers treden en het gebied liep onder water. Zo ontstond tijdens het Holoceen een kwelderlandschap 

bestaande uit prielen, wadden, klei-op-veen afzettingen en veengronden. De eerste permanente 

bewoners wisten zich omstreeks de 6e eeuw v.Chr. met de opwerping van woonheuvels te 

manifesteren in het kweldergebied. Later groeide het gehele kweldergebied uit tot het bekende 

terpen- en wierdenlandschap. Het wierdenlandschap fungeerde als springplank voor de 

veenontginningen ten zuiden van het Lauwerszeegebied. De veenactiviteiten hadden bodemdaling tot 

gevolg en resulteerden in voortschrijdende waterproblematiek. Doordat de bodem verder inklonk 

werd de Lauwerszeekust gevoeliger voor zee-inbraken. Een combinatie van zeespiegelstijging en 

menselijke activiteiten leidde ertoe dat het landschap gevoeliger werd voor de invloed van de zee. 

Gedurende een reeks stormvloeden ontstond, omstreeks 1200 n.Chr., vanuit de monding van de 

veenrivier de Lauwers, de Lauwerszee.  

Een lange en complexe waterstaatkundige voorgeschiedenis met tal van problemen en ontwikkelingen 

ging aan de definitieve afsluiting van de Lauwerszee in 1969 vooraf. In de periode van omstreeks 1200-

1969 heeft de mens tal van waterstaatkundige ingrepen gedaan in het landschap rondom het 

Lauwerszeegebied. Omstreeks 1200 sloegen boeren en kloosterlingen, onder leiding van de 

Cisterciënzer kloosterorde, de handen ineen om de permanente dreiging van stormvloeden in het 

achterland van de Lauwerszee te beteugelen. In de 13e eeuw werd de beheersing van het water 

geregeld in de vorm van de oprichting van de eerste streekwaterschappen, zoals het Aduarderzijlvest. 

De strijd tegen het water ging gepaard met het terugwinnen van land uit de Lauwerszee. Daarvoor was 

een methode van offensieve bedijkingen noodzakelijk. Het inpolderen ging gepaard met de aanleg van 

afwateringssloten en het leggen van een ringdijk rondom de in te polderen gronden. Daardoor werden 

wel de getijdengeulen afgedamd en ontstond een nieuw probleem met de afwatering. Door technische 

innovaties slaagde men erin op steeds meer plaatsen de aanleg van sluizen te realiseren.  

Met de aanleg van de uitwateringssluizen kon het overtollige polderwater worden geloosd en 

het vloedwater van de zee worden gekeerd. Maar met de aanleg van de sluizen ontstonden nieuwe 

problemen. De aanleg van sluizen had verlanding van de geulen en aanslibbing aan de buitendijkse 

zijde van de nieuw aangelegde sluizen tot gevolg. Hierdoor was van een algehele verbetering en 
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waterveiligheid van de bewoners van het achterland nog steeds geen sprake. Om die reden 

ontstonden in de tweede helft van negentiende eeuw, dankzij waterstaatsingenieurs, de eerste 

serieuze afsluitingsplannen. Verondersteld werd dat een complete afsluiting van de Lauwerszee de 

beste optie zou zijn voor het verbeteren van de waterbeheersing in het achterland van de Lauwerszee. 

De periode van 1895 tot 1960 staat in het teken van serieuze afsluitingsplannen. De watersnoodramp 

in Zeeland in 1953 heeft de ontwerpplannen voor de afsluiting in een stroomversnelling gebracht. 

Uiteindelijk vond de definitieve afsluiting op 23 mei 1969 plaats, waarmee de oude uitwaterende 

sluizen hun functies verloren en waarmee het Lauwersmeer een grote waterboezem werd voor een 

groot gedeelte van de provincies Groningen en Friesland. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de onderdelen van het Reitdiepcomplex diverse nieuwe functies 

kunnen krijgen. Deze functieveranderingen zijn nodig om het watererfgoed voor de toekomstige 

wateropgaven te beschermen en te behouden. Het Reitdiepcomplex krijgt de uitwaterende functie en 

de mogelijkheid tot het schutten van schepen terug. Voor de overige complexonderdelen blijven 

sommige functies behouden en worden nieuwe functies toegevoegd (in hoofdstuk 5, paragraaf 3 

worden de aanbevelingen in de vorm van de nieuwe functies gepresenteerd). Het doel is om het 

verhaal omtrent de werkzaamheden die tot de sluis behoorden te versterken. Dankzij de nieuwe 

geadviseerde functies wordt het mogelijk meer draagvlak te creëren en de bescherming en het 

toekomstige behoud van dit unieke kunstwerk voor de toekomstige generaties te garanderen.  

Tot slot is het ook cruciaal om het verhaal over de strijd met en tegen het water en de centrale 

rol van de Reitdiepsluis in dat verhaal te blijven vertellen. Dat kan door meer informatieborden te 

plaatsen en looproutes te creëren. Op deze wijze is het mogelijk meer draagvlak te creëren en de 

bescherming en het toekomstige behoud van dit unieke kunstwerk voor de toekomstige generaties te 

garanderen. 

 

5.3. Aanbevelingen 
De huidige ontwerpplannen omtrent het Reitdiepcomplex zijn beperkt en leiden niet of nauwelijks tot 

de nodige bescherming en het onderhoud ervan. Met dit onderzoek is aangetoond wat nodig is om het 

Reitdiepcomplex van nieuwe functies te voorzien zodat het watererfgoed met betrekking tot de 

wateropgaven blijvend kan worden beschermd en behouden voor de toekomst. Aanbevolen wordt om 

naast de huidige ontwerpplannen de oorspronkelijke functies aan de complexonderdelen zo veel als 

mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen. Per complexonderdeel wordt beschreven welke 

functies kunnen worden toegevoegd.  

5.3.1. Advies complexonderdeel: schut- en uitwateringssluis  
Figuur 41 toont het erfgoed voor de wateropgave. Duidelijk wordt dat het erfgoed mee moet naar de 

toekomst, omdat het Reitdiepcomplex wordt bedreigd door klimaatveranderingen. Om deze reden is 

het raadzaam het Reitdiepcomplex weer een functionele betekenis te geven. In de onderstaande 

figuur wordt opnieuw duidelijk dat het erfgoedverhaal een centrale rol inneemt. Verhalen uit het 

verleden kunnen van betekenis zijn voor de complexonderdelen die nu niet meer functioneren, maar 

wel helpen om het verhaal van het Reitdiepcomplex te versterken. Een van die verhalen heb ik 

aangehoord tijdens een gesprek met K. Sterkenburg. Als het aan hem had gelegen was het gemaal de 

Waterwolf, ten zuiden van Zoutkamp, nooit gebouwd. Het was veel slimmer geweest om de sluis bij 

Zoutkamp in te zetten als het eindpunt van de hydrologische afwatering. Volgens Sterkenburg heeft 

het gemaal de Waterwolf namelijk altijd gezorgd voor waterstaatkundige problemen; wanneer de 

Reitdiepsluis gesloten moest worden vanwege hoogwater, ging het malen van overtollig polderwater 

in het achterland onverminderd door. In het kleine wateroppervlak tussen het gemaal de Waterwolf 

en de Reitdiepsluis steeg daardoor het water enorm snel. K. Sterkenburg slaat een brug naar het 
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heden: ‘’ze willen toch een nieuw gemaal aanleggen in het Hunsingokanaal?’’ Hij doelt op de Nieuwe 

Waterwerken in Zoutkamp. Volgens hem ligt de Hunsingosluis er net zo verwaarloosd bij als de 

Reitdiepsluis. Echter, gaan ze wel de Hunsingosluis compleet renoveren en een nieuwe functie geven 

om de waterhuishouding te verbeteren, maar de Reitdiepsluis niet. Volgens Sterkenburg is het 

mogelijk om het plan dat ooit is bedacht alsnog uit te voeren. Sterkenburg doelt erop het in 1920 

ontworpen stoomgemaal alsnog te plaatsen.190 Het gemaal de Waterwolf gaat dan iets minder spuien 

en een nieuw te bouwen Reitdiep-gemaal neemt ook een deel van het lozen van het water voor zijn 

rekening. Op deze manier wordt een van de oorspronkelijke functies weer aan de Reitdiepsluis 

teruggegeven.  

 
Figuur 41. Erfgoed voor de wateropgave. De rol die erfgoed kan vervullen met betrekking tot een veranderend klimaat en de 

wateropgaven die daarbij spelen. 

 
190 In figuur 19 (hoofdstuk 3) is een historisch ontwerpplan opgenomen. Deze kaart toont een stoomgemaal dat 
geplaatst zou worden naast de Reitdiepsluis. Echter, in 1920 is ervoor gekozen om het gemaal de Waterwolf 
nabij Lauwerzijl in werking te stellen. 



78 
 

Figuur 42 toont een ontwerpplan voor de Hunsingosluis. Hier wordt een gemaal geplaatst omdat het 

oude gemaal (deze staat iets stroomopwaarts in het Hunsingokanaal) wegens het veranderende 

klimaat onvoldoende lozingscapaciteiten heeft. Uit een gesprek met E. Ottens, omgevingsmanager bij 

het Noorderzijlvest, bleek dat hetzelfde ontwerpplan in principe ook voor de Reitdiepsluis haalbaar is. 

Het idee is dat door het nieuw geplaatste gemaal ook de oude zeedijk weer zijn oude functie 

terugkrijgt. Hij wordt een waterkering die de waterveiligheid van de dorpsbewoners voor de toekomst 

garandeert. Nu heeft de dijk nog geen functie, omdat de sluis nog geen functie heeft. Met dit plan 

wordt het oude sluiscomplex gerenoveerd en in ere hersteld. Ottens spreekt van een erfgoed-

inclusieve aanpak waarmee het sluiscomplex in het watersysteem wordt geborgd. Daarnaast wordt 

ook geborgd dat de sluis beter wordt beschermd, onderhouden en behouden voor de toekomst.  

  
Figuur 42. De nieuwe waterwerken bij Zoutkamp. 

5.3.2. Advies complexonderdeel: deurenloodsen met sleephelling 
Het advies is om een informatiebord bij de sleephelling te plaatsen. Het is nu namelijk niet duidelijk 

waar de sleephelling in relatie tot de deurenloodsen voor diende. Bovendien is het mogelijk elementen 

van de werkzaamheden terug te brengen. Dit kan door middel van attributen, foto’s en elementen die 

het verhaal van de werkzaamheden ondersteunen. Het is mijn advies om een van de drie loodsen te 

gebruiken om de vroegere functie en werkzaamheden omtrent de deurenloodsen met sleephelling te 

tonen en op die manier het verhaal ervan aan de bezoeker te vertellen.  

5.3.3. Advies complexonderdeel: loods van Rijksbetonningsdienst  
Binnen het visserijmuseum wordt vanzelfsprekend vooral het verhaal van de visserij verteld en in 

geringe mate de relatie tussen de visserij en de Reitdiepsluis. In het museum wordt nauwelijks 

stilgestaan bij het belang van de sluis en de werkzaamheden die bij de sluis behoorden. In zekere zin 

was de loods ook voor de visserij bedoeld, maar het punt is dat de visserij alleen kon floreren dankzij 

de aanwezigheid van de sluis. Vanwege deze reden is het mijn advies om de wijze waarop de sluis een 

plaats inneemt in het vissersverhaal bij te stellen en te versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van 

calamiteiten (K. Sterkenburg vertelde mij dat er geregeld ongelukken gebeuren bij het passeren van 

de sluis), of verhalen over de sluis ten tijde van zware weersomstandigheden. Hoe voelde het als 

bewoner van Zoutkamp beschermt te worden door de zeewater kerende Reitdiepsluis? Dit kan worden 
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bereikt door verhalen van omwonenden en vissers op te halen en de herinneringen die zij hebben bij 

de sluis toen het nog in werking gesteld was voor 1969 te tonen in de Rijksbetonningsloods (het 

visserijmuseum).   

5.3.4. Advies complexonderdeel: sluismeesterkantoor- en woning 
Het advies is om het verhaal van de werkzaamheden van de sluismeester en hoe zijn leven in dienst 

stond van de sluis te onderzoeken en te vertellen aan de bezoeker. Het Rijksmonumentale gebouw 

staat bovenop de dijk en naast de sluis en vormt daarmee een ‘eyecatcher’ in het 

waterstaatslandschap rondom het Reitdiepcomplex. Op deze wijze kan het een museale rol krijgen. 

Ook kan het sluismeesterkantoor een nieuwe functie krijgen door ingezet te worden als verkooppunt 

van boottickets richting de Waddeneilanden. Dit is een nieuwe functie die wordt gegeven aan de 

buitenhaven (zie paragraaf 4.3.6.). Daarnaast zou een nieuw aan te stellen sluismeester, die de 

oorspronkelijke werkzaamheden en taken rond het bedienen van de sluis uitvoert, het verhaal van het 

Reitdiepcomplex versterken. In plaats van dat de sluis vanuit Lauwersoog in de gaten wordt gehouden, 

gebeurt dit bij voorkeur vanuit het sluismeesterkantoortje. Bij deze nieuwe functionele betekenis 

woont de nieuwe sluismeester in de sluismeesterwoning. Vooral wanneer ook schepen weer geschut 

gaan worden (een mogelijkheid die is besproken in paragraaf 4.3.2) is het noodzakelijk, bij 

calamiteiten, snel een sluismeester ter plaatse te hebben. 

5.3.5. Advies complexonderdeel: buitenhaven 
De functie van de buitenhaven moet beschermd worden en behouden blijven voor de toekomst. Het 

nodige onderhoud moet worden uitgevoerd. Hiervoor kan een historiserende werkwijze worden 

gehandhaafd. Bovendien is het mogelijk de buitenhaven weer een oude functie terug te geven. Net als 

in Oostmahorn zou het in Zoutkamp mogelijk zijn om een boot te laten vertrekken vanaf de 

buitenhaven van het Reitdiepcomplex naar de Waddeneilanden. Dit kan vanaf het Korte en het Lange 

Hoofd. De boottocht herinnert op deze wijze aan de overtocht via de voormalige Lauwerszee. Het zou 

het historische verhaal van de bootovertocht versterken met als doel dat het Reitdiepcomplex 

opnieuw centraal komt te staan. 

5.3.6. Overige adviezen 
Het is mijn persoonlijk en afsluitend advies een looproute te creëren voor toeristen. Met behulp van 

informatieborden wordt de relatie tussen de complexonderdelen inzichtelijker. Wat is waar en 

waarom daar? De toerist zal op die manier begrijpen hoe de complexonderdelen zich tot elkaar 

verhouden. Door een puntsgewijze looproute langs alle complexonderdelen te realiseren, wordt het 

gemakkelijker om het verhaal van de Reitdiepsluis te vertellen en meer en meer draagvlak te creëren. 

Een goed onderhouden sluis trekt sowieso meer aandacht. Denk aan het watererfgoed in Lemmer (het 

Woudagemaal is een toeristische trekpleister wegens de verzorgde karakteristieke elementen). Meer 

aandacht leidt ook tot een toename van waardering. Kortom, de genoemde adviezen versterken elkaar 

positief en kunnen ertoe leiden dat alle Reitdiepcomplexonderdelen voor de toekomst beschermd en 

behouden kunnen blijven.  
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Albert Buursma: 

Functie: historicus en schrijver van het boek Beteugeld Estuarium 

Mailadres: albertbuursma@hetnet.nl)  

Gesproken op: 5 januari 2022 

 

Arjan Conijn: 

Functie: Erfgoeddeskundige en werkzaam bij Witteveen + Bos.  

Mailadres: arjan.conijn@witteveenbos.com  

Gesproken op: 2 juni 2022 

 

Bas Bijl: 

Functie: Aardwetenschapper bij Waddenvereniging 

Mailadres: bijl@waddenvereniging.nl 

Gesproken op: 26 januari en 21 mei 2022 

 

Eddi Ottens: 

Functie: Omgevingsmanager bij het Waterschap Noorderzijlvest 

Mailadres: e.ottens@noorderzijlvest.nl   

Gesproken op: 21 januari en 10 juni 2022 

 

Edwin Raap: 

Functie: Netwerker bij de Erfgoed Deal 

Mailadres: e.raap@cultureelerfgoed.nl  

Gesproken op: 14 juni 2022  

  

http://www.topotijdreis.nl/
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20191219/waterschap-geeft-groen-licht-voor-aanpak-sluizen-in-schouwerzijl-en-zoutkamp/
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20191219/waterschap-geeft-groen-licht-voor-aanpak-sluizen-in-schouwerzijl-en-zoutkamp/
mailto:albertbuursma@hetnet.nl
mailto:arjan.conijn@witteveenbos.com
mailto:bijl@waddenvereniging.nl
mailto:e.ottens@noorderzijlvest.nl
mailto:e.raap@cultureelerfgoed.nl
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Erik Meijles: 

Functie: Universitair hoofddocent Ruimtelijke Wetenschappen, werkzaam bij de Rijksuniversiteit 

Groningen 

Mailadres: e.w.meijles@rug.nl  

Gesproken op: 4 mei 2022 

 

Jens Enemark: 

Functie: werkzaam geweest bij het Internationale Wadden Secretariaat in Duitsland en decennialang 

betrokken bij de bescherming van het Waddengebied 

Mailadres: j.enemark@planet.nl 

Gesproken op: 23 maart 2022 

 

Koert Sterkenburg: 
Functie: heeft in dienst van het waterschap de sluizen bediend en onderhoud uitgevoerd. 

Tegenwoordig is Koert als lokale bewoner betrokken bij het Visserijmuseum in Zoutkamp.  

Gesproken op: 10 juni 2022 

 

Ulienke Nauta: 

Functie: gebiedsregisseur Lauwersmeergebied, werkzaam bij de Provincie Groningen 

Mailadres: u.nauta@provinciegroningen.nl  

Gesproken op: 18 januari 2022 

 

mailto:e.w.meijles@rug.nl
mailto:j.enemark@planet.nl
mailto:u.nauta@provinciegroningen.nl

