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Rondom de
Lauwersmeer
Peter Huig, Joost Lobstein

• De Lauwersmeer is ca. 1200 jaar geleden ontstaan.

Waar we tegenwoordig het Lauwersmeer vinden, mond-

den rond het jaar 800 de rivieren de Lauwers endeEe

uit in een gemeenschappelijk estuarium. De omgeving

van deze monding bestond hoofdzakelijk uit veen en klei-

op-veen. In die tijd trad er in dit gebied intensieve erosie

op. Er ontstaan diepe geulen en vooral naar het zuiden

en oosten toe breidde de Lauiverszee zich uit.

In oostelijke richting slibde de oude monding van de

Hunie, die bij Pieterburen in de Waddenzee uitmondde,

langzamerhand dicht met materiaal dat bij het ontstaan

van de Lauwerszee vrij komt. Het Lauwers-esluarium

sluit aan op het Hunze-estuarium. De kop van de Hunze

verlegt zich van het noorden naar het westen. Tussen de

geulen blijven stukken van het oude land gespaard. We

vinden hier de kweldereilanden Humsterland en Middag.

Naar het zuiden toe is de erosie mogelijk nog
goter. Grote delen van het oude land verdwijnen
in de golven. Tot de lijn Oostmahorn - Visvliet -
Noordhorn spoelen het veen met hierop kleiafzet-
tingen weg.

Inpolderingen
Na de periode van erosie vond vooral in het zuide-
lijke gedeelte van de ontstane boezem weer opslib-
bing plaats. Er is weer bewoning mogelijk, maar
voor er een gesloten zeedijk in Groningerland tot
stand gekomen is, zijn we al aan het einde van de
12de eeuw aangeland.

Er wordt voor het eerst van een dijk gesproken tij-
dens een volksvergadering op het kerkhof van
Sebaldeburen in 1207. De ligging van de dijk is
onzeker, maar men veronderstelt dat hij gelopen

heeft van de gast ten zuiden van Noordhorn via
Okswerd, Westerhom naar de hogere streken ten
noorden van Stroobos en Lutjegast. Latere dijken
en inpolderingen zijn onder leiding van het in
1240 gestichte Gerkesklooster tot stand gekomen.
De inpoldering van het Lauwersgebied ging staps-
gewijs en ging gepaard met het leggen van zijlen
(sluizen) in de rivier de Lauwers. Er zijn sporen
aangetroffen van drie zijlen in de Lauwers bij

Visvliet, Pieterzijl en Munnekezijl. Het Gerkes-
klooster kreeg zo een groot aaneengeloten grond-
gebied in eigendom. Door de invloed van het
Gerkesklooster was in het midden van de 15de
eeuw in het westen van de Lauwerszee de landaan-
winning al tot Munnekezijl gevordend. In het oos-
telijk gedeelte van de boezem was men nog niet
verder dan Niezijl.

Met de bedijking van de Westpolder langs de
noordwest kust van Groningen in 1875 verkreeg de
Lauwerszee vrijwel zijn definitieve vorm. De
Lauwerszee was door 36 inpolderingen in 9 eeu-
wen tot ruim de helft van zijn oorspronkelijke
grootte teruggebracht De laatste grote dijk, aange-
legd in 1969, is de Afsluitdijk die de kust van
Groningen en Friesland met elkaar verbindt.

Tijdens de exkursie staan we veelvuldig stil bij de
resten van de oude Lauwerszee. We kijken naar de

Inpolderingen Lauwerszee
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Middeleeuwse inpolderingen en de bijbehorende

restanten van oude dijken, zijlen, maren en and

oude stromen.

Ook de ontwikkelingen van de laatste 30 jaar, d'

verandering van Lauwerszee tot Lauwersmeer

komt duidelijk aan de orde. Verder maken we e

vaartocht over het Lauwersmeer.

Exkursiepunten

Zuid- en Noordhom

Tien kilometer ten westen van de stad Groningen ligj
Noord- en Zuidhorn. Beide dorpen liggen op een ke:

leemrug die 3 meter boven de omgeving uitsteekt. Di

rug is in de Saale-ijstijd (200.000-120.000 jaar geleder

gevormd. De ontstaanswijze van de rug is gelijk aan d

van de Hondsrug (zie Noorderbreedte nr. 1991-2).

De rug wordt omringd door veenlagen en door zeekl

Ten zuiden van de rug ligt het dal van de Riet een

zijrivier van het Reitdiep; de Riet kennen we tegenwo

dig als de Matsloot.

Visserijhaven Lauwersoog
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Wolddiep
Sinds de overstromingen in de 9de eeuw ging de afwate-

ring van West-Vredewold via de Oude Riet. Deze rivier

ontsprong in de omgeving van Martini, stroomde oost-

waarts en boog naar het noorden, zich langzamerhand

verbredend tot een zeearm van de Lauwerszee. De mon-

ding van de Oude Riet bevond zich ten oosten van de

gast van Noord- en Zuidhorn. Door dichtslibbing van

deze zeearm kregen de inwoners van Vredewold moei-

lijkheden met het beheersen van de waterstand. In de

14de eeuw werd er een kanaal in noordelijke richting

gegraven, het Wolddiep. Later kreeg ook Oost-Vrede-

wold problemen met de afwatering. Hier loste men de

moeilijkheden op met het graven van het Kleine Diep

(1562) en het Stille Diep.

Glaciale rug Lutjegast, Wester- en Oosterzand

De zuidelijke grens van het Lauwerszeegebied wordt

gevormd door de glaciale rug van Lutjegast, Westerzand

en Oosterzand. Deze rug is de meest noordelijke van 4

ruggen die tesamen het Zuidelijk Westerkwartier vor-

men. De overgang van de relatief hoge met dekzand

bedekte keileemrug naar het relatief lage gedeelte van

het Heigebied, is vooral bij Lutjegast goed te zien.

VisvBet

Visvliet heeft zijn naam te danken aan het feit dat de

Lauwers hier ter plaatse in de Middeleeuwen vol met vis

Lauwers

zat. De Lauwers vormt de grensrivier tussen Groningen

en Friesland. Hier, waar de Lauwers de dijk dooreneed,

werd de zijl Bartol gebouwd. De zijl kreeg de naam van

het nabijgelegen 'Bartoles huse'. De bijbehorende brug

werd naar zijn bouwers genoemd, de Gerkesbrug.

Kommerzijl

Het ontstaan van de dorpen in dit gedeelte van het land

hangt veelal samen met de positie van de zijlen. Omtrent

het het ontstaan van Kommerzijl zijn andere redenen

aan te wijzen.

Zout was in de Middeleeuwen een kostbaar goed. Niet

alleen werd het voedsel smakelijker, maar ook werd veel

voedsel gekonserveerd met behulp van zout. In de omge-

ving van Kommerzijl werd als volgt zout gewonnen. Het

kleipakket werd systematisch verwijderd door grote los-

getrokken blokken te laten kantelen in reeds van te

voren uitgegraven greppels. Het onderliggende zouthou-

dende veen werd opgediept, gedroogd en verbrand. De

zout bevattende massa werd vermengd met zeewater en

in zogenaamde zoutpannen ingedampt tot dat het

gekristalliseerde zout overbleef. Het zout werd opgesla-

gen in zoutketen. Het hier ontstane dorpje rond de zout-

keten en zijl in de Kommerajlsterdiep heette de Opslag.

De initiatiefnemer van deze onderneming was Wigbolt

van Ewsum, heer van Nienoord. Hij liet in 1562 het

Kleine Diep graven, niet alleen vanwege de afwatering,

maar ook om de turf uit het ontginningsgebied bij Leek

gemakkelijk af te voeren. De turf kon goed gebruikt wor-

den voor het stoken van de zoutpannen.

Wanneer de oorlogshandelingen van de Tachtigjarige

Oorlog zich naar het Noorden verplaatsen, stelt van

Ewsum voor een aarden wal of schans op te werpen en

deze met soldaten te bemannen om de Opslag te

beschermen. In 1579 wordt de zoutziederij opgeheven,

maar de schans bleef bestaan. In 1580 wordt de schans

afwisselend door Staatse en Spaanse troepen veroverd en

uiteindelijk door Rennenberg geslecht.

Bijna 100 jaar lang heerst er betrekkelijke rust bij de zijl.

Toen in 1672 Bommen Berend Groningen binnentrok,

kregen de grietmannen van de verschillende zijlvesten

de opdracht om het land te inunderen om het de

Munsterse troepen moeilijk te maken. Er braken rond

Aduarderzijl, Kommerzijl en Munnekezijl gevechten uit.

Gelukkig konden de Ommelander troepen standhouden

en zoals bekend moest Bommen Berend op 28 augustus

de belegering van Groningen staken.

Munnekezijl

Munnekezijl is de laatste van een reeks van middeleeuw-

se zijlen in de Lauwers. De zijl is in 1471 door de monni-

ken van Gerkesklooster aangelegd. Rond de zijl werd

een verdedigingswerk gebouwd op een eilandje in de de

Lauwers. Dit eilandje draagt nog steeds de naam

'Schans'. Stroomafwaarts liggen Lauwerzijl en de Friese

Zijlen (tegen hetReitdiep).

Achter Munnekezijl ligt een mooi wiel, het restant van

een dijkdoorbraak. Het wiel is gemakkelijk te bereiken

door de dijk ten noorden van Munnekezijl in westelijke

richting te volgen.

Walddyk

Zoals in de inleiding vermeld, is de uitbreiding van de

Lauwerszee rond het jaar 800 naar het westen toe vrij

beperkt gebleven. Natuurlijk zijn er veranderingen opge-

treden. Zo werd de monding van de Dokkumer Ee trech-

tervormig verbreed. Onmiddellijk probeerden de bewo-

ners zich te beschermen tegen het zeewater en wierpen

dijken op rond de monding. De Walddyk beveiligt het

zuidelijk gelegen Woudgebied tegen het binnendringen-

de water. De meanders van het Dokkumerdiep liggen

sindsdien tussen dijken. De Dokkumer Ee was tot de aan-

leg van de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen in 1729

een getijrivier.
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Dokkum

Dokkum, één van de elf Friese steden, is gesitueerd op

de overgang van het pleistocene zandlandschap naar het

zeekleigebiedvan Noordoost-Friesland. Hoog en droog

gelegen aan de Waddenzee heeft Dokkum in de loop

der eeuwen een indrukwekkende geschiedenis opge-

bouwd.

In de naaste omgeving van Dokkum zijn zeer oude bewo-

ningssporen aangetroffen. Volgens middeleeuwse

geschiedschrijvers lag er op de plaats van Dokkum in 248

na Chr. een kasteel dat het achterland voor invallen van-

uit zee moest beschermen.

Dokkum wordt in de vaderlandse geschiedenis pas echt

belangrijk als Bonifatius hier sterft. Deze Ierse zendeling

en bisschop van Fulda wordt hier in 754 door Saksische

invallers overvallen en vermoord.

Na deze gebeurtenis groeit Dokkum langzamerhand uit

tot een bedevaartsoord. Op de terp van Dokkum wordt

ter nagedachtenis aan Bonifetius een kerk gebouwd. Als

bedevaartsplaats groeit het uit tot een klooster met zie-

kenhuis en weeshuis.

De religieuze belangstelling legt Dokkum geen windei-

eren. Het wordt een belangrijk handelscentrum. De

munten van Dokkum worden in diverse Oostzeehavens

teruggevonden. In 1224 worden in Dokkum schepen

gereed gemaakt voor de 2de kruistocht. De halve maan

in het wapen van Dokkum herinnert hier nog aan.

Rond 1400 werd rondom de stad Dokkum een vesting

gebouwd. In de jaren 1414-1422 werd de stad beurte-

lings door de Schieringers en de Vetkopers veroverd.

Zautkamp
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In 1531 wordt de stad op last van Karel V ontmanteld.

Op de eerste plattegrond van de stad uit 1560 staan dan

ook geen versterkingen. Ook Dokkum blijft niet

gespaard voor de beeldenstorm. Op 15 september 1572

wordt er veel vernield. De reakde van Casper di Robles

laat niet lang op zich wachten en bij een strafexpeditie

brandden 200 huizen af.

In 1580 wordt de betekenis van Dokkum weer groter

door de bouw van de zeesluizen op de plaats waar we nu

de Zijl aantreffen. Om deze sluizen optimaal te bescher-

men worden in 1581 bolwerken rond de stad aangelegd

waarmee Dokkum zijn huidige vorm krijgt.

Van 1596 tot 1645 is in Dokkum één van de vijf admirali-

teitscolleges van de Republiek der Verenigde

Nederlanden gevestigd. De admiraliteit dient als een

voorganger van de hedendaagse marine opgevat te wor-

den. Door het verzanden en dichtslibben van de Ee

raakt Dokkum zijn direkte verbinding met de zee kwijt

en de admiraliteit wordt verplaatst naar Harlingen.

Na een enerverend bestaan sukkelde Dokkum een beet-

je in als handelsstad. Hierdoor is in Dokkum sinds 1580

Lauwersoog

In 1962 begon Rijkswaterstaat met de aanleg van het

werkeiland Lauwersoog. De plaats van het werkeiland is

zorgvuldig gekozen. Hier lag, dicht bij de vaargeul een

hoge zandbank. Deze zandbank werd in de jaren '62-'63

opgespoten. Meteen werd begonnen met de aanleg van

de spuisluizen. Deze uitwateringssluizen zijn eigenlijk

niets meer dan 10 meter brede betonnen kokers onder

de dijk door. Tijdens laagwater kan water uit het

Lauwersmeer in de Waddenzee stromen.

In 1968 had het werkeiland Lauwersoog een verbinding

met de Groningen kust. Onderwijl werd er aan de ande-

re kant van Lauwersoog volop gebouwd om het gehele

zeegat af te sluiten. Dit geschiedde van 1966 tot 1969

met behulp van 25 doorlaatcaissons.

Lauwersoog is vooral bekend vanwege de veerdienst naar

Sehiermonm'koog. Verder is er de visserijhaven met een

visafslag.

Lauwersmeer

Vanuit Oostmahorn vertekken we voor een tocht met de

rondvaartboot 'Noorderbreedte' over het Lauwersmeer.

De ontzuring van de bodem duurt daarentegen veel lan-

ger. Zelfs nu na 22 jaar is de ondergrond nog zout.

Volgens het inrichtingsplan van 1980 kreeg het Lauwers-

meergebied de volgende funkties: rekreatie, berging van

water (boezem), akkerland, natuur en militair gebied.

Zoutkamp

Zoutkamp ligt aan de monding van het Reitdiep. Dit

water werd pas in 1877 afgesloten. De stad Groningen

heeft deze afsluiting altijd tegengehouden. Pas na het

graven van het Eemskanaal, waarbij de funktie als haven-

stad gegarandeerd bleef, werd de 4 kilometer brede

monding van het Reitdiep afgesloten.

De buitenhaven van Zoutkamp is een aantal jaren gele-

den fraai gerestaureerd. De eb- en vloedkaden zijn weer

in oude staat teruggebracht.

Opgave exkursie
De exkursie rondom het Lauwersmeer is op zondag

29 maart 1992. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het

hoofdstation te Groningen. De exkursie wordt ingeleid

met een dialezing. Omstreeks 13.00 uur gaan we lun-

chen, 's Middags wordt er met de rondvaartboot

veel intakt gebleven. In 1974 wordt de stad als één van

de eerste plaatsen in Nederland aangewezen als

beschermd stadsgezicht. Sinds die tijd is er veel gerestau-

reerd en hersteld.

Een greep uit de bezienswaardigheden in Dokkum zijn

de Zijl met Raadhuis, het Admiraliteitshuis, de St. Mar-

tinuskerk en de Waag. De oude verdedigingsgordel van

wallen en grachten zijn grotendeels nog intakt.

De tocht voert ons langs de drooggevallen kwelders van

dit voormalig stuk Waddenzee.

Veel mensen denken dat de voornaamste reden voor de

indijking van de Lauwerszee de veiligheid van het aan-

grenzende gebied was. Dit is niet waar. Hoofdzaak was

de verbetering van de afwatering van het achterland

(Friesland, Groningen en Drente). De eerste plannen in

deze richting dateren al uit 1849. Na de afsluiting in

1969 was het meer binnen enkele maanden zoet.

Bekreatie in de Lauwersmeer

'Noorderbreedte' een tocht over het Lauwersmeer

gemaakt. Om 17.00 uur zijn we terug bij het station.

Opgave en inlichtingen: Perception Edukatief,

Warmoesstraat 44,9724JM Groningen, tel. 050-182580.

Kosten fl. 55,- per persoon (inkl. bus, koffie, lunch en

rondvaart). Giro 672357. l p
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