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Lauwerszeewerken 

De Hoofd Ingenieur Directeur, HID, van de Directie Utrecht was ir. Dibbits. Hij was tevens 
hoofd van de Dienst Landaanwinning. De heer ing. Kooper in Baflo, Groningen, werd belast 
met de dienst van zijn overleden collega Van der Ham in Friesland. In een gesprek met 
Dibbits en Kooper kreeg ik de opdracht onder leiding van de heer Kooper de afronding van 
de bestaande landaanwinningswerken in de Lauwerszee op me te nemen. Ik heb daar toen 
meteen tegen geprotesteerd omdat ik tot dusver in Zuid-Holland en Zeeland al zelfstandig en 
rechtstreeks onder de HID had gewerkt. We hebben toen afgesproken dat ik een eigen budget 
kreeg met de administratie en boekhouding. Dat was heel belangrijk omdat het onpraktisch 
zou zijn dit allemaal via het kantoor in Baflo te laten lopen. Kooper moest daar wel even aan 
wennen. De eerste dinsdag moest ik aanwezig zijn bij de stafvergadering in Baflo op de kamer 
van ing. Kooper. Hij zat breeduit achter zijn bureau en in een halve cirkel daarvoor zaten wij: 
technisch ambtenaar Nicolai van de landaanwinning in Friesland, zijn collega Bergman voor 
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Groningen, Piet Sanders, jong ingenieur, belast met de Studiedienst Waddenzee, dr. Kamps, 
hoofd biologie Waddenzee, de bureauchef van het kantoor Baflo en ik. De vrijdag daarop 
kwam ing. Kooper naar Leeuwarden om zich op de hoogte te stellen. Hij vroeg aan mij: ‘Zou je 
dit niet eens doen?’ Dat was al gedaan, en dat ging zo door. Hij liep achter de feiten aan want ik 
was met een geweldige vaart bezig om plannen te maken voor de werken in de Lauwerszee. 
De week daarop, op dinsdag, zit ik in Leeuwarden te werken en belt Kooper. Waar blijf je, we 
hebben toch stafvergadering? Ik kreeg het gelukkig voor elkaar om dit soort stafvergaderin-
gen niet meer te hoeven bijwonen. Hij kwam niettemin elke vrijdag in Leeuwarden en dat 
kostte mij veel tijd. We noemden dat onderling ‘kooperen’. Hij wilde alles weten en hij gaf 
de informatie selectief door aan de heer Dibbits. Later heeft de Hoofddirectie mij benoemd 
tot opvolger van Kooper. Ik werd toen dus hoofd van de landaanwinning in Friesland en 
Groningen en hoofd van de Lauwerszeewerken, rechtstreeks onder HID Dibbits. Ik heb mij 
aan Kooper geërgerd, maar toen kreeg de goede man last van zijn hart en gaf de dokter hem 
advies om te stoppen met werken. Achteraf kan ik begrijpen dat Kooper een groot verant-
woordelijkheidsbesef had. Later woonde hij in Epe en zijn Marian en ik nog eens plezierig bij 
hem op bezoek geweest. 

Baflo en de Emmapolder
De dijk van de Emmapolder, eigendom van het Rijk dus in beheer bij de Dienst der Domeinen, 
voldeed niet aan de Deltanorm. Als hoofd van de Dienst in Baflo heb ik een eind gemaakt 
aan het verhaal Emmapolder. Domeinen wilde de sloot langs de binnenkant van de dijk 
verplaatsen en verbreden om de dijk aan de landzijde te kunnen verzwaren. Zij wilden die 
nieuwe, veel bredere sloot gebruiken als hoofdafwatering van de polder. Dat betekende een 
dijk versterken boven een sloot. Zo’n dijkversterking en tegelijk de afwatering van de polder 
regelen was een kostbare oplossing. Daarom gaf ik opdracht om een nieuw plan te maken, 
namelijk de dijk naar de buitenkant versterken. Er lag immers een hoge kwelder voor, dus dat 
kon veel goedkoper. Dat heb ik geweten. Zodra die opdracht bekend werd bij de rentmeester 
van Domeinen, belde hij me op: hoe ik erbij kwam om het bestaande plan in twijfel te trek-
ken. Hij zag zijn plannetje in rook opgaan en hij begon me uit te schelden. Hij werd zo grof dat 
ik niet verder met hem wenste te praten. Nadat ik de telefoon had neergelegd heb ik meteen 
mijn HID Dibbits gebeld, die heeft de zaak verder afgedaan. Hoe dat is afgelopen herinner ik 
me niet meer. Vervolgens heb ik aan de Hoofddirectie voorgesteld om Piet Sanders hoofd van 
Baflo te maken. Die wilde niet weg uit Baflo want hij wilde persé schapen zien als hij uit zijn 
raam keek! Dat is aanvaard en daarmee was ik van de hele Baflo-affaire af. Ik had mijn tijd 
echt wel nodig voor de plannen van de Lauwerszee met alles wat daar bij kwam, zoals overleg 
met de provincies, aanleg van wegen in Friesland en Groningen enzovoort.

Begin van de Lauwerszeewerken
Ook hier moest een staf worden opgebouwd. Administratief personeel was al aanwezig en 
aantrekken van technisch personeel ging heel vlot dank zij de steun van personeelszaken 
Rijkswaterstaat Den Haag. Jan Pilon kwam ons als toegevoegd ingenieur versterken. Ik kende 
hem van de nacht in Hellevoetsluis op 1 februari 1953. Jan was een detaillist, daar kon hij in 
doorslaan. Op den duur werd helaas iedereen een beetje gek van hem. Ik heb toen met hem 
gepraat, want ik zag problemen opkomen. Hij zelf had het ook niet naar zijn zin. 
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Toen heb ik mijn chef Dibbits gebeld en gezegd dat Jan iets anders zocht. Hij is daarna bij de 
Studiedienst Benedenrivieren in Hellevoetsluis gaan werken, daar kreeg hij een zelfstandige 
baan. Over de Lauwerszee waren weinig gegevens beschikbaar, niet veel meer dan er in de 
Bosatlas staat. Er waren ook geen Kadastrale kaarten. We zijn toen het gebied uitvoerig gaan 
bestuderen en opmeten. De Meetkundige Dienst heeft voor ons een driehoeksnet ontworpen 
over het hele gebied. Daarmee konden we overal de plaats bepalen met behulp van ingemeten 
palen in de Lauwerszee. Dankzij de mechanisatie werd het graven van greppels voor aanslib-
bing bij de landaanwinning steeds minder door de zogenaamde ‘slikarbeiders’ gedaan. Een 
aantal van hen kwam bij de Lauwerszeewerken in dienst als schipper van een Directiebootje 
of voor de bodemkartering. Voor de bodemkartering hadden we een drijvende boorbak. De 
grondmonsters werden naar de Rijksgeologische Dienst in Haarlem opgestuurd, die ze ana-
lyseerde en in het grondarchief van Nederland opnam. Voor de Lauwerszee dicht was wisten 
we precies welke grondsoorten waar aanwezig waren. Zo konden al voor de afsluiting ook de 
plannen worden gemaakt voor natuur, recreatie, landbouw en oefenterreinen.

Financiering van de Lauwerszeewerken
We waren nog niet lang bezig met het vergelijken van verschillende oplossingen om de 
landaanwinningwerken in de Lauwerszee in te dijken (de oorspronkelijke opdracht), toen 
de heer Kooper wilde weten wat het allemaal ging kosten. Dat was volgens ons nog veel te 

Lauwerszeewerken, 1959. Kaart: Rijkswaterstaat, Directie Landaanwinning
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voorbarig, maar vermoedelijk had de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat een getal nodig 
voor de Rijksbegroting. Voor een tracé van de dijk met haven enzovoort aan de noordzijde 
van het Lauwerszeegebied noemden we met veel aarzeling en tegenzin een bedrag van 80 
miljoen gulden, inclusief de inrichting van het gebied. Achteraf gezien was dat een veel te 
oppervlakkige schatting. Twee jaar later moest er weer een opgave worden gedaan voor het 
meerjarenplan van Rijkswaterstaat. Ze wilden 10 jaar vooruit kijken. Toen hadden we al veel 
uitvoeriger plannen gemaakt en vergeleken, ook wat kosten betreft. We kwamen toen uit op 
150 miljoen gulden. Ontsteltenis bij de Hoofddirectie. Ik moest het grote verschil toelichten. 
Er waren redenen genoeg. De inflatie was toen 10% per jaar, dat telde aan door de lange duur 
van de werken; meer inzicht over de mogelijkheden van sluiting: was het al of niet mogelijk 
om voor de dijken en de sluiting keileem en potklei te gebruiken, die we inmiddels in de 
naburige Waddenzee hadden ontdekt; enzovoort. Keileem hebben we verwerkt in de dijken, 
dat was een redelijk goedkope oplossing. Ook bij de aanleg van de Afsluitdijk heeft men 
opgebaggerde keileem gebruikt, zelfs voor het sluiten van de laatste stroomgaten. Daarvoor 
waren de beschikbare hoeveelheden bij de Lauwerszee beslist niet voldoende. De potklei, 
die heel erg vast was om op te baggeren, viel helaas uiteen in brak water, dat bleek pas bij 
het maken van de werkhaven van Oostmahorn. In die tijd is ook uitvoerig stilgestaan bij de 
rentabiliteit van het project. Die was volgens de inzichten van toen zwak, maar nu, na 40 jaar, 
is de aldus gecreëerde ruimte heel wat meer waard dan we toen durfden ramen. Toen was er 
geen haven tussen Terschelling en Delfzijl met toegang tot de Friese en Groninger vaarwegen. 
Hoe moest de waarde van de haven van Lauwersoog nu bepaald worden? En dat is maar één 
van de huidige voordelen van het Lauwerszeeproject. We moesten het plan inkrimpen, want 
er bleef 150 miljoen gulden beschikbaar en niet meer, en daar hebben we het project ook voor 
gemaakt. Achteraf gezien een huzarenstukje om een groot project in zoveel jaren binnen de 
raming uit te voeren. We hebben er 9 jaar over gedaan: dijk, sluizen, caissons, en alles wat 
er bij te pas kwam. En als er aan het eind van een jaar nog wat geld over was van het begrote 
bedrag, kochten we stortsteen, want dat hadden we altijd nodig voor de sluiting en de bodem-
bescherming langs de dijk.

De Lauwerszeewerken gaan niet door en gaan toch door
In 1959 zat minister Korthals krap in zijn geldmiddelen, ik denk door kostenoverschrijdingen 
bij de Deltawerken of de wegenaanleg. Er moest worden bezuinigd, dus wilde het ministerie 
de Lauwerszeewerken schrappen. Het was immers goedkoper om 29 km zeedijken langs de 
Lauwerszee op Deltahoogte te brengen. Ik kreeg bericht dat ik per 1 mei 1959 werd overge-
plaatst ‘onder de bevelen van de HID Noord-Brabant’. Dat was mijn vroegere chef André de la 
Porte die mij, zo bleek achteraf, helemaal niet als arrondissementsingenieur wilde hebben. 
Slechte ervaringen met mij in het Arrondissement Den Haag? Een van mijn medewerkers, 
technisch ambtenaar Postema, kreeg toevallig de kans in diezelfde tijd promotie te maken bij 
de aanleg van de havendammen bij IJmuiden in zee.

Ik ging met het bericht van mijn overplaatsing naar mijn vriend Keimpe Sikkema, die ik had 
leren kennen via de Ronde Tafel. Hij was chef redactie van de Leeuwarder Courant. We heb-
ben toen samen een bericht opgesteld: ‘... dat minister Korthals van plan is de plannen voor 
dijkversterking in Zeeland uit te stellen, evenals voor de dijken langs de Friese en Groninger 
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kust. De Lauwerszeewerken worden afgelast en vervangen door de goedkopere dijkverster-
king rondom de Lauwerszee. De Dienst Lauwerszeewerken wordt opgeheven. Inmiddels zijn 
er al personeelsleden naar andere functies overgeplaatst.’ Dat bericht heeft Keimpe gestuurd 
naar zijn collega in Zeeland om te verbergen wat de bron er van was. In de Zeeuwse krant 
stond toen het bericht dat de Deltawerken werden getemporiseerd, de dijken langs de kust 
voorlopig nog niet versterkt en dat ook de Lauwerszee afsluiting niet doorging. De volgende 
dag meldde de Leeuwarder Courant dat uit berichten uit Zeeland was gebleken dat de dijk-
versterkingen in het kader van de Deltawet ook in het Noorden werden uitgesteld, en dat de 
Lauwerszee niet zou worden afgesloten. Keimpe had als socialist veel politieke kennissen. 
Het PvdA Kamerlid Posthuma vroeg vervolgens aan de minister of deze berichten juist waren 
en of hij temporisering echt wel verantwoord vond. Dat vond veel weerklank in de Tweede 
Kamer, vooral bij twee belangrijke kamerleden: Hendrik Jan Louwes (VVD) en Mansholt 
(PvdA). Beiden grote boeren in de Westpolder aan de Groninger oever van de Lauwerszee en 
rechtstreeks belanghebbenden wegens eigendommen buitendijks. Door de afsluiting zouden 
deze gronden waardevolle landbouwgrond worden. Zij ondersteunden deze zorg. 

Intussen was er in Friesland en Groningen veel onrust ontstaan. Er kwam een grote bijeen-
komst in het Beursgebouw in Leeuwarden waar ook Hendrik Jan Louwes heeft gesproken. ‘De 
Lauwerssé moat ticht!’ Dit was de leus waaronder Groningen en Friesland zich verenigden om-
dat de mensen zich bedreigd voelden. Er waren zelfs mensen op Ameland die zich niet meer 
veilig voelden, dat was eigenlijk onzin. Grote postzakken met 60.000 protesthandtekeningen 
werden op het ministerie bezorgd. De minister deelde de Kamer mee dat er vanzelfsprekend 
geen sprake kon zijn van temporiseren van de Deltawerken en dat er met volle kracht aan 
de veiligheid tegen overstromingen werd gewerkt, onder andere bij Zoutkamp waar hij een 
stukje Lauwerszeedijk liet versterken. Wat de Lauwerszeewerken betreft: ‘De betrokken 
overplaatsing was in het kader van een normale promotie’ (Postema). 

Daarna kreeg ik op 10 juni 1960 een eenregelig briefje van de Hoofddirectie: ‘... dat onder de 
huidige omstandigheden de voorgenomen overplaatsing naar de Directie Noord-Brabant 

Bijeenkomst in Leeuwarden, 27 oktober 1959. V.r.n.l. achter de tafel: mejuffrouw Romeijn, jurist van de Hoofddirectie RWS; C. van 
der Burgt Hoofdingenieur Lauwerszeewerken; Spruyt, HID Friesland; minister Korthals; Maris, Directeur Generaal (DG); Siebes; 
van de Kerk, Hoofd Directeur later DG; Ph. Schuurman financiën Hoofddirectie. Op de rug gezien v.r.n.l.: van Engelen; Dibbets, 
HID Utrecht en de Lauwerszeewerken. Foto: Leeuwarder Courant 1959
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niet wordt doorgevoerd.’ We zijn toen meteen bij Zoutkamp aan de slag gegaan. Het was niet 
logisch om het voor de afsluiting nog op Deltahoogte te brengen. We plaatsten daarom een 
kistdam op dit dijkvak. Zo hebben we voor dat kwetsbare dijkvak de periode tot de afsluiting 
overbrugd. De betrokken boeren vonden het prachtig. Dit was eigenlijk de start van de 
Lauwerszeewerken. We hadden vrijheid, konden plannen bedenken en meteen uitvoeren.

De plannen in het algemeen
We waren ondanks de politieke verwikkelingen doorgegaan met het ontwerpen van de dijk, 
de haven en de sluizen, maar ook van de inrichting van de te maken polder. Het Lauwerszee-
gebied en de Waddenzee waren toen nog niet gemeentelijk of provinciaal ingedeeld. Alleen 
het Rijk had daar bevoegdheden. Dus geen vergunningen, geen inspraak, geen bezwaar-
procedures of Planologische Kernbeslissingen enzovoort, immers we werkten op ons eigen 
Rijksterrein. Niettemin keken de beide provincies met argusogen naar de plannen die we 
buiten hun grenzen ontwikkelden. Een aardig voorbeeld: De Zoutkamperlaag, de geul in 
de Lauwerszee naar Zoutkamp en tevens de grens tussen de provincies, kronkelde nogal. 
Op papier hadden we een grote bocht afgesneden voor een betere waterafvoer naar het 
meer. De grens lag midden in de geul en ging dus met de geul mee. Daardoor kwam een 
stukje toekomstig Friesland in Groningen te liggen. Dat gaf protest aan de Friese zijde. Later 
bleek deze geulverlegging niet nuttig en lieten we deze weer vervallen. Toen kwamen er 
protesten van de Groningers omdat een stuk toekomstig Groningen toch bij Friesland bleef. 
Voor ontwerp en inrichting van het in te polderen gebied, dat voor een groot deel uit zand 
bestond, werkten we nauw samen met de Rijksdienst IJsselmeerpolders, waar veel ervaring 
was met het irrigeren met zoet water van zandgebieden in polders. We werkten daar samen 
met de Wageningse ingenieurs Bas Verhoeven en Rob de Glopper. Toen de problemen met de 
financiering van het project naar voren kwamen hebben we op voorstel van Hooisma, een 
van onze medewerkers, een nieuw plan gemaakt voor een natuurgebied dat veel goedkoper 
was. We deden dat op de vloer van mijn werkkamer, waar we met elkaar op een grote kaart 
van de Lauwerszee de bestemmingen inkleurden. Later hebben we dat plan vastgelegd in 
een Ontwerp-Streekplan voor het Lauwerszeegebied. We gebruikten het pas gepubliceerde 
Streekplan voor de Waddenzee als leidraad. Dat ontwerp is overgenomen door de provincies 
Groningen en Friesland. Het hoofd van de Planologische Dienst van Groningen, ir. Dieperink 
(vader van onze vriendin Cathrien) zei later tegen mij: ‘Dat werk was toch onze taak?’ Waarop 
ik zei: ‘Maar jullie hebben dat niet gedáán’!

Claims op het gebied
Het Ministerie van Defensie dacht dat er een grote zandbak in de Lauwerszee zou droogval-
len. Zij claimden daarom het hele Lauwerzeegebied voor een groot oefenterrein. Nadat hun 
vertegenwoordiger, de kolonel Schouten, met ons in het zuidelijke deel van de Lauwerszee 
in de grote slikvelden tot zijn knieën in de zachte kleigrond was weggezakt kregen ze een 
realistischer beeld, maar de grote zandvlakte in het noordoosten vonden ze toch wel interes-
sant. Met de betreffende officieren hebben we toen plannen gemaakt voor tankoefenterreinen 
in het noordoosten en schietbanen in het zuiden van het gebied. De provincies Groningen 
en Friesland hadden hun grote belang bij het doorgaan van de Lauwerszeewerken sterk 
benadrukt. Daarom heeft de regering bedongen dat zij de dijk met de sluizen en de haven 
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en ook de Rijkssluizen in Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen na de voltooiing van de 
Lauwerszeewerken in eigendom en beheer zouden overnemen. Toen Defensie dat vernam 
trokken ze zich terug, want ze voorzagen dat ook zij moesten meebetalen in de kosten van 
de werken. Toen ben ik naar onze DG (Directeur Generaal) Van de Kerk gegaan. Ik heb hem 
het idee voorgelegd om de afsluitdijk langs de oevers van de geulen in de Waddenzee, die we 
met een grote boog naar het noorden hadden ontworpen om zoveel mogelijk land te winnen, 
dan maar recht te trekken, zo kort mogelijk. Van de Kerk zei toen: ‘Laat die bocht er maar in 
zitten want die militairen komen wel terug.’ Dat is ook gebeurd toen de dijk veilig en wel was 
gesloten en Rijkswaterstaat het geld daarvoor had uitgegeven!

De afwatering van Friesland en Groningen door de Lauwerszee
In de ‘Nota met Bijlagen, het Lauwerszeeverslag van 1904’ werd al een plan voor de afsluiting 
van de Lauwerszee behandeld. Er moest een bergboezem van 1600 ha worden ingepolderd met 
het doel de afwatering van de Friese boezem en van het Waterschap Electra in Groningen via 
de Lauwerszee naar de Waddenzee ingrijpend te verbeteren. Allerlei berekeningen zijn toen 
verricht, maar er kwam geen afsluiting en dus geen bergboezem. Niettemin bleek een van de 
voordelen van de afsluiting van de Lauwerszee inderdaad de verbetering van de afwatering 
van het ‘oude land’ te zijn. In de nieuwe plannen moesten er dus uitwateringssluizen in de 
afsluitdijk komen. Om de afmetingen van die sluizen goed te kunnen berekenen was het 
nodig ons ook eerst te verdiepen in de waterhuishoudingen van Friesland en West-Groningen. 
Daarbij kregen we grote steun van dr. Dronkers met zijn staf van de Deltadienst van 
Rijkswaterstaat, die zich voor de provincie Friesland al enkele jaren in de Friese boezem 
hadden verdiept. De Provinciale Waterstaat van Friesland wilde in 1966 in Stavoren een 
tweede gemaal bouwen als aanvulling op het grote gemaal in Tacozijl bij Lemmer. Dronkers 
heeft daarover ook berekeningen gemaakt. Daaruit bleek dat wanneer dat gemaal volle 

Tekenkamer Lauwerszeewerken, zomer 1959
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kracht zou draaien, de meren in Zuid-Friesland, vooral de Fluessen, in no time leeggemalen 
zouden worden. Om dat te voorkomen zijn de kanalen vanaf de Fluessen naar het noorden 
aanzienlijk verbreed en verdiept. Dronkers gaf ons de formules om de afmetingen van de 
uitwateringsluizen te berekenen. Er konden zich immers allerlei combinaties voordoen. 
Bijvoorbeeld langdurige storm op zee bij springtij zodat niet kon worden geloosd, tegelijk met 
langdurige grote regenval met opstuwing door de storm van het water in de Friese boezem 
naar het noorden toe. Dat laatste veroorzaakte wel eens een verhoging van de waterstand 
van een meter van Frieslands boezem in Dokkumer Nieuwe Zijlen, die met de Friese Sluis bij 
Zoutkamp de verbinding vormen van de Friese boezem met de Lauwerszee. Daarnaast water-
de westelijk Groningen door het Reitdiep met het gemaal Electra en de sluizen bij Zoutkamp 
op de Lauwerszee uit. We rekenden vele combinaties door met werkelijk opgetreden en met 
veronderstelde stormvloedsituaties en met verschillende afmetingen van de sluizen. Hoe 
groter de doorstroomopeningen van de sluizen werden ontworpen, hoe kleiner de verbetering  
daardoor van de waterstanden op het meer. Dat klopt met de ‘Wet van de Verminderende 
Meeropbrengsten.’ Nu, 40 jaar later, verwacht men als gevolg van de opwarming van de aarde 
verhoging van de zeewaterstanden. Dat kan betekenen dat in de toekomst bij laagwater vrije 
afstroming via de sluizen minder effectief kan zijn dan wij destijds hebben berekend. Daarom 
overweegt men nu alsnog bij Lauwersoog een groot gemaal in de afsluitdijk te bouwen. Toen 
ik dat onlangs hoorde schrok ik wel. Hadden we het toch niet goed uitgerekend? Bij stijging 
van het zeewater zouden grotere uitwateringsluizen weinig effect hebben. Overigens zijn er 
sinds de afsluiting wel eens plannen ontwikkeld om de dijk door te steken en de zee weer in 
het voormalige Lauwerzeegebied toe te laten. Ik zie daar echt het nut niet van in.

Bespreking bij ons thuis van de plannen voor de Lauwerszeewerken met de medewerkers, oktober 1959 
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De waterkwaliteit in het meer
Naast de waterkwantiteit bestudeerden we de te verwachten waterkwaliteit van het toe-
komstige meer. We lieten vele metingen doen in de gebieden waar het water vandaan zou 
komen. Daar haalden we de bioloog dr. Kamps uit Baflo bij. Hij gaf aan hoe je zuurstofgehalte, 
zoutgehalte, voedingsstoffen en bacteriologische kwaliteit op landkaarten kon aangeven 
in de vorm van grafiekjes. Daaruit bleek dat de waterkwaliteit in Friesland en Groningen 
erg tegenviel. Dat was aanleiding voor de provincies om veel meer aandacht te geven aan 
hun waterkwaliteit. Na de afsluiting is er met de waterkwaliteit in het Lauwersmeer niets 
mis geweest, ook niet in de korte periode van zout naar zoet water. Voor al die waterzaken 
werkten we nauw samen met ir. Hein Ehrhart van de Provinciale Waterstaat van Friesland. 
Hein was een van de eersten in ons land die zich bezig hield met waterkwaliteit. Er moest wel 
het een ander gesaneerd worden langs de Friese boezem en dat werd niet altijd gewaardeerd. 
Zo is de zuivelfabriek in Balk gesloten omdat die zijn afvalwater zonder meer loosde op de 
Helomavaart, een klein watertje. Ook is de oprichting van een grote vervuilende fabriek in 
Heerenveen verhinderd. Dat paste niet in het industrialisatiebeleid van de Commissaris van 
de Koningin. Maar Hein hield voet bij stuk. Hij had van heel Friesland een overzicht gemaakt 
van de kwaliteit van het water. Dat was toen wel wat! Later is Hein, ook internationaal, een 
groot man geworden in de kwaliteit van de openbare wateren, zoals rivieren, kanalen, beken, 
meren enzovoort. Hein was vrijgezel. Toen hij een keer in zijn eentje ziek lag in zijn pension-
kamer hebben we hem opgehaald en gezegd: ‘Joh, kom bij ons uitzieken!’ Hij is toen een paar 
weken bij ons gebleven. Marian en Hein konden het ook heel goed samen vinden.

Het tracé van de afsluitdijk
Het tracé van de dijk lieten we bepalen door de geul, De Vlinderbalg, die ten noorden van de 
Lauwerszee in oostelijke richting liep. Hier maakten we een klein werkeiland. Vandaar uit 
bouwden we met groot materiaal een dijk tot aan de Groninger kust. Daardoor dijkten we een 
zo groot mogelijk gebied in. Op de Friese en Groningse dijken sloten we met zo kort mogelijke 
lengten aan. Een boer in de Westpolder, VVD-kamerlid Hendrik Jan Louwes, had bezwaar. 
Hij vroeg of we de aansluiting op de Groninger zeedijk niet wat anders konden leggen. De 
grondslag voor de dijk zou op de geplande plaats slecht zijn omdat er vroeger een dijkdoor-
braak was geweest. Daardoor lag daar vlak achter de dijk van de polder een eendenkooi met 
oude kooirechten, die nog steeds golden. Het dijktracé stond alleen nog maar op papier. We 
hebben het toen iets verlegd naar het noordoosten, waardoor de dijk nauwelijks langer werd. 
Hierdoor kwam wel het hele buitendijkse bezit van Louwes binnen de afsluiting te liggen. 
Prompt kwam de buurman aan de oostzijde van Louwes met de vraag of de dijk niet nóg 
verder opgeschoven kon worden. Maar ja, dan werd de dijk wel opeens erg veel langer, dus dat 
is niet doorgegaan. Voor de boeren in de Westpolder, waartoe Louwes en Mansholt behoorden, 
betekende de afsluiting een grote winst, want al hun kleigronden buitendijks konden dan als 
agrarische grond worden gebruikt. Dankzij landaanwinningswerkzaamheden van oudsher 
door hun families waren deze kleigronden aangeslibd. Domeinen had in het verleden met de 
oevereigenaren grenzen met het Rijkseigendom op de zee afgesproken, de delimitatiegrenzen. 
Die liggen ongeveer op de grens van de aanslibbingen en de zandplaten verder uit de kust. 
Voor de waardevermeerdering van hun grond dankzij de afsluiting betaalden deze boeren een 
redelijke vergoeding aan het rijk.
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De vogels van de Bantpolder
Voor de aansluiting van de afsluitdijk op de Friese zeedijk moest er een dijkvak tot stand 
komen dwars door de Bantpolder. Het is een zomerpolder gelegen aan de Noord-Friese kust 
met een lage kade aan de zeezijde van de zeedijk. Het is er ongelooflijk rijk aan vogels die 
zich bij laagwater voeden op de Waddenzee. Als student had ik in de oorlog deze polder 
opgemeten. Tijdens de voorbereidingen van de afsluiting ging ik er samen met Marian 
kijken met een Engelse vogelkenner. We zagen er bijvoorbeeld groenpootruiters. De Engelse 
vogelaar was perplex van de vogelrijkdom. Heel bijzonder van de Bantpolder is dat daar het 
overgrote deel van de wereldbevolking brandganzen vanuit Nova Zembla overwintert, met 
tienduizenden! De dijk aansluitend aan de Friese waterkering zou er dwars doorheen gelegd 
worden. Hoofduitvoerder Lub van de aannemerscombinatie Lauwerszee (van Van Hattem en 
Blankenvoort) en onze technisch ambtenaar Witteveen waren grote vogelliefhebbers, en ik 
ook. We hebben ervoor gezorgd dat er tijdens de overwinteringsperiode van de brandganzen, 
van november tot maart, geen werken werden uitgevoerd. Dat is gelukt en nog steeds komt 
de brandgans daar elke winter. Op een symposium over ganzen in Zwolle in1968 werd ik 
onverwachts op het podium geroepen om te vertellen wat de aannemer en wij voor maatre-
gelen hadden genomen om de vogels in de Bantpolder niet te verstoren en hoe dat een succes 
was geworden. Een goede beurt voor Rijkswaterstaat, die in die jaren nog bekend stond als 
de dienst die heel Nederland wilde asfalteren. De polder ten westen van de Lauwerszeedijk is 
later aan Natuurmonumenten overgedragen als natuurreservaat.

Compensatiemaatregelen
Ook vele anderen kregen te maken met de gevolgen van de afsluiting. Een oude wet, nog uit 
de tijd van Napoleon, regelde de schadevergoedingen voor getroffenen door ‘aanwassen en 
landwinningen’. Daarom ben ik bij iedereen langs gegaan waarvan ik vermoedde dat hij wel 
eens schade zou kunnen claimen. De wetgeving zoals die op het land geldt, met bezwaren-
procedures, was weliswaar niet van toepassing, maar door mijn actie werden misschien wel 
vervelende schadeclaims of Kamervragen vermeden. Dat bleek later zo te zijn.

De grootste groep ‘getroffenen’ waren de garnalenvissers van Zoutkamp. Zij zeiden: ‘onze 
garnalenvangst in de Lauwerszee gaat verloren’. Hoewel de betere garnalen verderop in de 
Waddenzee werden gevist, kregen ze toch bij het sluiten van de Lauwerszee belangstelling 
van de media. Op een middag zijn er bij ons thuis televisieopnamen gemaakt waarin ik 
uitgebreid heb verteld over de Lauwerszeewerken. In de tv uitzending kwam alleen een oude 
Zoutkamper visser aan het woord die uitvoerig mocht vertellen hoe erg het voor hem was 
dat de Lauwerszee dicht ging. In een vergadering in Zoutkamp waar ik sprak, ging een visser 
zo enorm tegen mij persoonlijk tekeer, dat de voorzitter ingreep en zei: ‘Zo kunnen we de 
heer Van der Burgt toch niet ontvangen.’ De vissers zagen het als groot probleem dat ze hun 
schepen onbeheerd in de buitenhaven bij de afsluitdijk moesten achterlaten. Wat gebeurt er 
als het water daalt en de landvasten breken? We hebben dat probleem voor hun opgelost door 
pontons aan drijvende steigers in de buitenhaven te leggen, waarlangs de vissersschepen 
veilig konden aanmeren. De vaarafstand tot de visgronden in de Waddenzee en de Noordzee 
was door de nieuwe haven bij Lauwersoog veel korter geworden. Acht kilometer met de auto 
naar Zoutkamp rijden kost immers minder tijd dan, zoals vroeger, varen over de Lauwerszee. 
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Die vissershaven is later zo’n succes geworden dat hij door de provincie Groningen twee keer 
is uitgebreid. Hij ligt heel gunstig ten opzichte van de Duitse Bocht, zodat er ook veel vissers 
van Urk en van elders komen. De vissers van Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen zijn er 
door de afsluiting beslist op vooruit gegaan, hoewel ze dat van te voren niet verwacht hadden.
We hebben ook een visafslag gebouwd. Die was ontworpen door Abe Bonnema, ik had hem 
leren kennen op de MTS. Hij is later een heel bekende architect geworden, onder andere van 
het NEN gebouw in Rotterdam. Zijn tuin in Hardegarijp, met veel heggen, inspireerde het plan 
voor onze tuin in Nootdorp. Ook de kurken plafonds en de ongepleisterde muren in ons huis 
in Nootdorp, gebouwd begin 1970, had híj ons aangeraden. 

De bestaande sluis in Dokkumer Nieuwe Zijlen en de Friese Sluis in Zoutkamp waren 
Rijkswaterstaatssluizen. Om de afvoercapaciteit van de waterafvoer van Friesland te ver-
groten is er naast de sluis van Dokkumer Nieuwe Zijlen een tweede sluis, tevens schutsluis, 
gebouwd. Ook de spuisluis in de Lauwers bij Zoutkamp werd vernieuwd. Ook deze werken 
werden in het Lauwerszeeproject opgenomen. In Oostmahorn had iemand een stalling voor 
auto’s, voor degenen die hun auto niet mee naar Schiermonnikoog konden nemen. Nu exploi-
teert hij een parkeerterrein bij de nieuwe haven en verdient waarschijnlijk meer dan ooit. 
Het bestaande haventje van Oostmahorn, niet veel meer dan een plateautje tegen de dijk, viel 
droog bij laagwater. De veerboot naar Schiermonnikoog kon dan ook alleen varen met hoog-
water, d.w.z. elke dag op een andere tijd. Ook de reddingboot van Toxopeus zat met het zelfde 
probleem. De haven op het werkeiland is dan ook zo diep aangelegd dat zowel de visserij als de 
veerboot naar Schiermonnikoog daar bij alle waterstanden goed terecht konden. De drijvende 

Voor het kantoor in Leeuwarden de eerste samenstelling van de Dienst Lauwerszeewerken. 
Links van mij zit de bureelchef, de heer Heins.
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‘Dit was de Lauwerszee.’ Ik geef uitleg aan mevrouw Ada Louwes-Westerhuis, echtgenote van Hendrik Jan Louwes, 
Eerste Kamerlid van de VVD en Groningse boer uit de Westpolder, Lauwerzeegebied, 15 mei 1968. Foto: Friesch Dagblad 1968
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aanlegponton die de aannemer voor de uitvoering van de werken gebruikt heeft is vervolgens 
nog enkele jaren in gebruik geweest voor de veerdienst. Voor de Reddingbootmaatschappij 
hebben we een aanlegsteiger en een magazijngebouwtje gebouwd. Ook dat was een heel goede 
compensatie voor het ‘verlies’ van het haventje van Oostmahorn. Ik heb toen als dank een 
munt van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij gekregen. 
Wat mij altijd dwars zat, was dat bij het ontwerp van de werkhavens voor de Deltawerken 
helemaal geen rekening werd gehouden met een latere bestemming. Wij hebben dat wel ge-
daan. Van de werkhaven in Oostmahorn en van de bouwput voor de caissons zijn later jacht-
havens gemaakt. We zorgden ervoor dat de oevers van te voren al waren aangepast aan het 
toekomstige waterpeil van het meer. Een derde jachthaven is door ons gemaakt bij Dokkumer 
Nieuwe Zijlen. De watersportclubs legden zelf de steigers aan. Zo werd de watersport in 
het Lauwersmeer gebied bevorderd. Voor de provincies Groningen en Friesland hebben we 
omstreeks 1967-1968 wegen aangelegd om het Lauwerszeegebied na de afsluiting voor het 
verkeer goed bereikbaar te maken. In Groningen was dat in de Westpolder over het land van 
Louwes in aansluiting op de weg naar Vierhuizen. Louwes vond dat niet leuk maar was ons 
wel wat verplicht. Aan de Friese zijde hebben we een weg gelegd van Anjum naar de nieuwe 
dijk. De grondaankoop voor deze weg gaf enige problemen. Boer Gardenier verkocht zijn land 
en verhuisde naar de Noordoostpolder. Een andere boer liet het op onteigening aankomen. 
Tot vermaak van zijn buurman kreeg hij toen minder geld per ha. dan hem aanvankelijk was 
geboden. De provinciale weg naar Dokkum is later op deze weg aangesloten. Daardoor is er 
een goede verbinding tussen Friesland en Lauwersoog gekomen. Na de afsluiting is er ook een 
rechtstreekse weg door de polder aangelegd van Zoutkamp naar Lauwersoog. Het spreekt wel 
vanzelf dat het voor het personeel van de Lauwerszeewerken, mij inbegrepen, heel stimule-
rend was aan een zo veelzijdig project mee te werken. 
 
Mijn relatie met de Hoofddirectie
Zelden ging ik naar de Hoofddirectie in Den Haag. Een paar keer kwamen onze DG Van 
de Kerk en de hoofddirecteuren (Beer) de Graaf en (Kiks) Valken met mijn HID Dibbits bij 
ons thuis in Leeuwarden om de stand van zaken en de verdere plannen te bespreken. Dan 
liet ik mooie gekleurde kaarten met plannen zien en die lichtte ik toe. Ook dat had ik van 
vader geleerd. Men had een groot vertrouwen in mij. Dat was toch fantastisch want die 
Lauwerszeeafsluiting was een kostbare onderneming. Achteraf heb ik heel erg geboft want bij 
grotere werken ging het meestal zo: tegen de tijd dat de waterstaatsman die het ontwerp doet 
klaar is met de voorbereidingen, is hij rijp voor een overplaatsing en krijgt een jongere collega 
de leiding over de uitvoering. Ik kreeg de kans het project van A tot Z voor te bereiden én uit 
te voeren. Af en toe kwam (Beer) de Graaf, we noemden elkaar toen nooit bij de voornaam, 
ook alleen op werkbezoek. Dan haalde ik hem bij het station in Leeuwarden op met de 
dienst-Deux Chevaux, en dan reden we naar Oostmahorn en voeren we met de boot naar het 
werkeiland. We keken naar de werken en ik vertelde van alles. ’s Avonds werd De Graaf weer 
op de trein gezet naar Den Haag. Wie ook kwam was dr. Dronkers, onze adviseur. Die werd 
altijd bij ons thuis uitgenodigd en dan kookte Marian vegetarisch, dat deed ze fantastisch. 
Dronkers vond dat altijd erg gezellig.
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De werkhaven in Oostmahorn en de aannemers
We zijn begonnen met een werkhaven in Oostmahorn. In de hoek tussen dit haventje en de 
dijk naar het noorden moest een werkhaven komen, als uitvalsbasis voor het hele project. Het 
bestek daarvoor werd aanbesteed. Een combinatie van vier aannemersbedrijven kwam het 
laagste uit de bus. Die hadden kennelijk laag ingeschreven met de bedoeling om ook de rest 
van de Lauwerszeewerken te kunnen uitvoeren. Dit waren de bedrijven Zanen Verstoep, Van 
Hattem Blankevoort, Dirk Verstoep en Van der Hoeven. Deze aannemers hebben inderdaad 
het gehele project van de Lauwerszeewerken uitgevoerd. Aanvankelijk door jaarlijkse inschrij-
ving, maar na twee jaar en daarna op basis van een raamcontract. De start van het werk aan 
de werkhaven van Oostmahorn begon in aanwezigheid van een aantal autoriteiten en bewo-
ners uit de omgeving. Een sleepbootkapitein wilde een mooie demonstratie geven en draaide 
met flinke vaart een fraaie bocht voor ons langs. Tot vermaak van de toeschouwers liep hij 
stevig vast. Wist hij veel dat het er ondiep was. Met een andere sleepboot moest hij worden 
ontzet. Dat was een fraaie start, gelukkig geen maatstaf voor de rest van de werken. Voor 
het ophogen van de haven leek de potklei uit de geulen van de Waddenzee minder geschikt 
want in zoetwater viel die uiteen. Tenslotte is het de aannemer toch gelukt met potklei de 
werkhaven Oostmahorn te maken, met daarbij een flink haventerrein voor opslag, werkketen 
en parkeerterrein. Maar we leerden hiervan dat we voor het maken van het werkeiland beter 
keileem konden gebruiken. 

Het werkeiland
Met de Ronde Tafel gingen we naar de Lauwerszee. Het was laagwater. Met ons bootje voeren 
we naar een zandplaat en gingen daar aan wal. Daar stond een grote roodwitte paal en ik 

Een luchtfoto van het werkeiland Lauwersoog. Foto: KLM Aerocarto
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zei: ‘Dit wordt het begin van het werkeiland, daar komen de uitwateringssluizen en daar de 
haven en de schutsluis.’ De mensen wilden het nauwelijks geloven. Die zandplaat lag tussen 
twee geulen, zodat later het werkeiland van twee kanten bereikbaar was. Een eerste kade 
werd gemaakt van keileem. Die keileem werd opgebaggerd, in een bak vervoerd en met een 
kraan neergelegd op de zandplaat. Dat was van tevoren keurig netjes uitgemeten. Achter 
de kade werd zand opgespoten. Zo ontstond het werkeiland waarin de bouwputten voor de 
uitwateringssluizen en de schutsluis werden aangelegd en de caissons voor de sluiting werden 
gebouwd. Voor de werkers werd op dit werkeiland een onderdak met kantine gebouwd. Dit 
werkkamp kreeg de naam Lauwersoog als resultaat van een prijsvraag onder het personeel 
met een beloning van 100 gulden. Later hebben we nog een eilandje gemaakt halverwege de 
dijk naar de Groninger kust. Zodra de dijk van dit eilandje naar de Groninger kust was vol-
tooid heeft een Groninger organisatie er een voorlichtings-gebouwtje neergezet, waar twee 
voorlichters informatie gaven over de Lauwerszeewerken. We wilden toen al de bezoekers goed 
informeren. 

Onze aannemers hadden weer onderaannemers, bijvoorbeeld steenzetters en rijswerkers die 
de zinkstukken maakten. De dijkbekleding aan de Waddenzeekant werd opgebouwd uit een 
geweven plastic doek over het zandlichaam, daar over heen werd een laag van 15 cm fijn grind 
gestrooid, daarover ging grover grind en daarop werden koperslakblokken geplaats. Dit geheel 
vormde een filter om te voorkomen dat het zand onder de koperslakblokken door de golven 
werd weg gespoeld. We gebruikten koperslakblokken van 20x20x25/30 cm. Die kwamen uit 
Tsjecho-Slowakije en waren loeizwaar. Op al onze dijken zijn ze toegepast. Het is een erg 

Alle medewerkers van de Dienst Lauwerszeewerken en de Directie Zuiderzeewerken met Walter van der Kleij (uiterst rechts). Op 
de achtergrond de spuisluizen van Lauwersoog in aanbouw 1966-1967 
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goede constructie. Ik geloof niet dat er ooit schade is geweest met golfslag. De bekleding van 
het dijktalud bestond uit koperslakblokken en daarboven een asfaltbekleding en tenslotte een 
grasmat op een kleilaag. De dijk was 13 km lang, dus er waren heel grote hoeveelheden nodig, 
koperslakblokken, asfalt en klei. De leveranciers hebben er flink aan verdiend. Excuses voor 
deze technische uitweiding.

Hoog bezoek
Voor Koningin Juliana heb ik halverwege de uitvoering in 1963 een lezing gehouden in de 
ambtswoning van de Commissaris van de Koningin in Leeuwarden. Ik heb haar niet aange-
sproken met majesteit maar met mevrouw, later hoorde ik dat ze dat erg heeft gewaardeerd.
Prins Bernhard moest ook de Lauwerszee zien. Het was een gure dag, hij had buiten nooit 
een jas aan. Ik vroeg hem: ‘Hoogheid wilt u ook de sluizen zien?’ Hij antwoordde: ‘Nee, ik 
vind het hier verdomde koud!’ Dat vond ik helemaal niet erg; ik had het met hem wel gezien. 
Prinses Beatrix en Claus zijn een keer samen incognito geweest. Zij bekeken alles vanuit een 
bootje waar ook een van onze mensen met zijn gezin mee voer om het niet te laten opvallen, 
en niemand heeft het gemerkt. Later is Koningin Juliana nog eens geweest. Ik heb toen een 
aanvaring gehad met de Commissaris van de Koningin in Groningen. Hij belde mij veront-
waardigd dat ik kennelijk niet goed op de hoogte was van het Staatsrecht, namelijk dat als 
iemand van het Koninklijk Huis de provincie bezocht de Commissaris van de Koningin erbij 
moest zijn. Maar het secretariaat van de Koningin vertelde mij dat ze helemaal niet wilde dat 
er extra dingen werden uitgehaald. Ze heeft toen in de kantine van het werkeiland gegeten, 
zoals iedereen. Op de wc had de beheerder van de kantine oranje wc papier opgehangen, dat 

Prins Bernhard samen met Cees. Foto: Han de Vries, Leeuwarden
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is overigens niet gebruikt. Koningin Juliana was ook aanwezig bij de sluiting op 23 mei 1969. 
Nadat de laatste twee caissons op hun plaats waren gebracht, kwam ik bij haar aan boord en 
nam haar felicitaties in ontvangst. Ik wist niet wat ik verder zeggen moest en zij zei ook niets, 
dus we zaten samen te zwijgen. Ik was natuurlijk opgelucht dat het spannendste deel van de 
sluiting goed was gegaan. Wat zij ettelijke malen aan collega’s in Rijkswaterstaat vroeg, was: 
‘Hoe zit het toch met die zeespiegelrijzing?’ Dat is nog steeds een actuele vraag.

Walter van der Kleij en zijn chef en Hans Kosters
De Dienst Zuiderzeewerken ontwierp voor ons de sluizen en de caissons. Wij gaven hun 
hiervoor de kenmerkende afmetingen. Ir. Walter van der Kleij kwam naar Leeuwarden om het 
bouwen van deze ‘kunstwerken’, zoals ze bij Rijkswaterstaat heten, te leiden. Zijn chef, 
ir. Le Nobel, hoofd van de Afdeling Kunstwerken (sluizen, stuwen, alles van beton) werkte in 
het hoofdkantoor in Den Haag aan het Sweelinckplein. Terwijl Walter kwam kennismaken 
met Le Nobel kwam er een man bij hem de kamer binnen en gooide een boek op tafel en 
zei: ‘Hier, klootzak!’ Dat was ir. Hoekema, hij was getrouwd met een rijke boerendochter en 
werkte voor zijn plezier. Walter dacht toen: ‘Waar ben ik terechtgekomen?’ Ir. Le Nobel was 
een moeilijke, eerzuchtige man. Hij kwam iedere week met zijn auto uit Den Haag naar het 
kantoor van Walter en moest dan alles weten. Als Le Nobel weer was geweest zaten we vaak 
even te ‘nobelen’ want dan moest Walter stoom afblazen. Le Nobel wilde per sé het stortebed 
(afdekking van de zeebodem vóór de sluizen aan de Waddenzeekant) van basaltblokken 
laten maken. Basaltblokken zijn onregelmatig van vorm, en ze zijn vanwege hun vorm heel 
duur om te zetten. Walter en ik vonden dat het koperslakblokken in een vaste maat moesten 
worden, zoals we die ook op de dijk toepasten. Ik was de algemeen verantwoordelijke 
voor het hele project, dus ook voor de sluizen. Ik heb Le Nobel geschreven dat de Dienst 
Lauwerszeewerken een stortebed van koperslakblokken op een filter wenste zoals op de dijk. 
Punt uit, daar had Le Nobel niet van terug. De climax was wel dat ik van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs het verzoek kreeg om de jaarlijkse Decemberlezing in Den Haag te 
houden. Ik heb voorgesteld dat Walter een verhaal zou houden over de kunstwerken en ik 
over het overall plan. Dat vonden ze prima. Zodra Le Nobel daar achter kwam zei hij tegen 
Walter: ‘Dat zal ik wel doen.’ Maar ik heb hem verteld dat de afspraak niet meer teruggedraaid 
kon worden. Walter heeft toen een heel geestig verhaal gehouden, zoals hij dat goed kan. 

Hans Kosters kwam bij de Lauwerszeewerken solliciteren op een advertentie voor een ingeni-
eur in een technisch blad. We hadden een gesprek en ik zei na afloop: ‘Je bent aangenomen.’ 
Voorwaarde was dat de personeelsdienst daarmee akkoord zou gaan. Zijn vrouw Riet die hem 
kwam halen heb ik meteen verteld dat Hans de baan kreeg. De Hoofddirectie heeft hem ook 
zonder meer geaccepteerd, zo ging dat toen nog. Walter en Hans waren studiegenoten uit Delft 
en goede vrienden. Er was een beetje animositeit tussen die twee. Bij de Lauwerszeewerken 
kwamen ze elkaar weer tegen. Walter in zijn eigen kantoortje van de Zuiderzeewerken en 
Hans en ik in ons kantoor. Beide kantoren waren aan de Westersingel in Leeuwarden.

In het vroege voorjaar van 1968 tijdens een excursie naar Limburg zaten De Graaf van de 
Hoofddirectie en ik samen aan het ontbijt in een hotel in Valkenburg. De Graaf zei tegen 
mij: ‘Ik heb iemand nodig op de Hoofddirectie die zich met het hele watergebeuren gaat 
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bezighouden. De Wet Bescherming Oppervlaktewater moet helemaal opgezet worden. Is die 
Kosters een goede vent?’ Ik heb Hans warm aanbevolen, maar wel bedongen dat hij bij de 
sluiting aanwezig kon zijn. Hans heeft het op de Hoofddirectie heel goed gedaan, en is later 
HID van Bovenrivieren geworden. Helaas is hij jong gestorven. Walter was wel een klein 
beetje jaloers: ‘Hans streeft me voorbij, die zit op de Hoofddirectie. Dat zou ik ook wel willen.’ 
Een tijd later sprak ik De Graaf weer. Ik vertelde hem wat Walter had gezegd. Waarop De 
Graaf meteen inhaakte en zei dat hij iemand nodig had voor de waterkeringen. ‘Als Walter wil 
laat hem maar komen’. Walter is naar de Hoofddirectie gegaan. Zo zijn Walter en Hans toch 
weer bij elkaar gekomen. Later volgde Walter van der Kleij De Graaf als hoofddirecteur op. 
Na zijn pensionering is hij tot 2004 voorzitter geweest van de belangrijke Adviescommissie 
Waterkeringen. 

De afsluiting van de Lauwerszee
Het bijna 900 m brede sluitgat is gedicht met 25 doorlaatcaissons van 33 meter lang. Dat 
zijn grote drijvende betonnen bakken. De zijkanten van deze caissons waren open, zodat 
het zeewater er door in en uit kon stromen. Om de caissons te laten drijven zijn die door-

Ik steek mijn hoofd uit de bovenbouw van de uitwateringssluizen, juni 1967.
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laatopeningen bij de bouw afgesloten met houten schotten, die er afgehaald werden als de 
caisson op zijn plaats was afgezonken op de drempel van het sluitgat. Dr. Dronkers maakte 
voor ons de berekeningen van de stroom door het sluitgat. Daar vertrouwden we volledig op. 
Veiligheidshalve heb ik een besluit genomen om de onderwaterdrempel waarop de caissons 
werden geplaats nog een halve meter dieper aan te leggen. Zo kwam er zoveel mogelijk ruimte 
om het water door de caissons te laten stromen. Om te voorkomen dat een caisson tijdens het 
zinken zou scheefzakken waren er betonnen bakken op de bodem ontworpen die het binnen-
stromende zeewater uit de gaten in de bodem van de caissons gelijk verdeelden. Toen dr. 
Dronkers in de bouwput door de eerste voltooide caissons heen keek en zag dat die bakken na 
de plaatsing van de caissons in het sluitgat het doorstromen van het zeewater wel iets zouden 
beperken, heb ik onmiddellijk besloten de bakken weg te laten. We waren nog net op tijd! Het 
vervoer en het op de plaats houden van een caisson gebeurde met 8 sleepboten. 

Hier zit ik bovenop de koppeling van de twee laatste caissons. 

Pagina 89: Boven op de caissons staan we met spanning toe te kijken hoe 8 sleepboten ze naar hun plaats slepen. 
Still uit de film De Lauwerszee is dicht van Han de Vries, Leeuwarden (http://www.lauwerszee.nl/video/view/13).
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Plaatsing van de twee laatste caissons in het sluitgat van de Lauwerszee in aanwezigheid van Koningin Juliana op vrijdag 
23 mei 1969. Zij stond op de veerboot van Schiermonnikoog, midden rechts. Foto: Rijkswaterstaat. 

Pagina 90: De laatste caissons worden door zware sleepboten op hun plaats gebracht. 

Op het moment dat de ebstroom uit de Lauwerszee veranderde in de vloedstroom naar binnen, 
‘de kentering’, draaiden we de afsluiters voor de gaten in de bodem open en zonk de caisson. 
Toen de laatste twee oranje geverfde caissons tegelijkertijd waren afgezonken en de schotten 
waren verwijderd, sloten we in alle 25 caissons de onderkleppen. Bij het hoogwater daarna 
liep het zeewater nog over de kleppen heen naar binnen. Zo lieten we de Lauwerszee gedeel-
telijk weer vollopen om meer tegendruk te hebben tegen de vloed in de Waddenzee als de 
caissons geheel gesloten waren. Toen in de nacht daarna er geen stroming meer was gingen 
ook de bovenkleppen dicht. Pas toen was de Lauwerszee écht afgesloten. Een groots moment! 
Meteen vulden we de caissons met zand om daarna volop zand te spuiten om het dijklichaam 
óver de caissons te maken. Terwijl we de laatste caissons plaatsten was Dr. Dronkers druk 
bezig de waterstanden en stromen in en uit de Lauwerszee te volgen. Na afloop vertelde hij me 
dat terwijl de vloedstroom al door het sluitgat naar de Lauwerszee liep, de sluizen nog volop 
in de andere richting stroomden. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt! Omdat de Lauwerszee 
nog gevuld was met zeewater konden de gloednieuwe sluizen meteen volop in actie komen. 


