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INLEIDING 
 
Het zeekleilandschap van de provincie Groningen vormt met zijn dijken en wierden een 
afspiegeling van de voortdurende strijd van de mens tegen het zeewater.  
Bij zware stormen konden grote stukken land door de zee opgeslokt worden, maar in 
de tussenliggende perioden slibden langs de kust en in de zeeboezems de kwelders 
zodanig hoog op dat ze ingepolderd konden worden. Door dit proces werden telkens 
nieuwe dijken aangelegd. De reeds bestaande dijk behield daarbij een waterstaatkun-
dige functie: het werd een slaperdijk. 
Nog meer landinwaarts gelegen dijken verloren hun waterstaatkundige functie. Soms 
kregen ze een andere functie als er bijvoorbeeld een weg op werd aangelegd, zoals dat 
bij de Friesestraatweg tussen Zuidhorn en de Friese grens het geval is, soms echter 
werden ze afgegraven omdat de vruchtbare grond goed bruikbaar was in de landbouw. 
   
Sedert de ophoging van de zeedijk tot deltahoogte is deze dijk zo hoog geworden, dat 
de waterstaatkundige functie van de slaperdijken is komen te vervallen. 
Er bestond een risico, dat deze zouden worden afgegraven. 
Omdat dijken ook een cultuurhistorische en landschappelijke betekenis hebben, heeft 
het bestuur van de provincie Groningen in het streekplan (1985) en in de nota's Oude 
Groninger Dijken deel I (1984) en II (1992) het beleid geformuleerd met betrekking tot 
de instandhouding van de thans nog resterende meest waardevolle dijken. 
In deze brochure wordt dit nader toegelicht. 
 
DE GESCHIEDENIS VAN DIJKEN EN WIERDEN 
 
Om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop de mens de strijd tegen de zee ge-
voerd heeft, is het belangrijk ook kort in te gaan op de geschiedenis van de wierden al-
vorens uitvoeriger stil te staan bij de dijken. 
 
wierden 
 
De door de zee afgezette gronden bleken zo vruchtbaar, dat zodra deze voldoende 
hoog boven de hoogwaterlijn waren opgeslibd er zich mensen vestigden.   
Deze situatie deed zich zo'n 2500 jaar geleden het eerst voor. 
De kwelderwallen langs de toenmalige kust en de oeverwallen van geulen en kreken 
waren de hoogste en beste plaatsen om zich te vestigen. 
Toch bracht het wonen op de kwelders grote risico's met zich mee omdat het bestaan 
voortdurend werd bedreigd door stormvloeden. 
Om zich tegen het telkens opdringende zeewater te beschermen  verhoogden de men-
sen geleidelijk hun woonplaats en ontstonden huiswierden. Door de eeuwen heen wa-
ren ze als gevolg van de voortdurende zeespiegelrijzing genoodzaakt hun woonplaat-
sen telkens weer op te hogen. De omvang ervan nam daarbij ook toe en dicht bijeen 
gelegen huiswierden konden uitgroeien tot grotere wierden, waarop op den duur neder-
zettingen ontstonden. 
Door verdere opslibbingen groeiden de kwelders steeds weer aan en ontstonden 
nieuwe vestigingsgebieden, waar de mens ook weer begon met het ophogen van hun 
woonplaatsen. Zo ontstonden meerdere generaties wierden.  
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De zee gaf niet alleen, maar nam ook. Aan de ene kant slibden de oude Hunze-
monding, gelegen tussen Pieterburen en het Reitdiep en de Fivelboezem geleidelijk 
dicht, maar aan de andere kant ontstonden op andere tijdstippen weer nieuwe inbra-
ken, zoals vanaf de zevende eeuw de Lauwerszeeboezem en in de veertiende en vijf-
tiende eeuw de Dollardboezem. 
De kustlijn van de provincie Groningen heeft dan ook in de loop der tijden regelmatig 
een ander aanzien gekregen.  
 
Doordat de grond zo vruchtbaar was konden veel mensen een bestaan op de zeeklei 
vinden en behoorden de zeekleigebieden van Groningen en Friesland omstreeks 900 
zelfs tot de dichtstbevolkte plattelandsgebieden van Noordwest-Europa. Hunsingo ken-
de toen een gemiddelde dichtheid van 12 inwoners per km² en Fivelingo 9. Ter vergelij-
king: op de zandgronden van Drenthe kwam de gemiddelde dichtheid niet boven de 4 
inwoners per km². 
 
Dijken 
 
De wijze waarop de mensen zich tegen de zee beschermden was aanvankelijk een de-
fensieve: men verhoogde zijn woonplaats om zich op terug te kunnen trekken bij hoge 
waterstanden. Ook de eerste dijken werden om defensieve redenen aangelegd: men 
wilde met name de akkers tegen schadelijke overstroming door het zoute zeewater be-
schermen. Er was meer sprake van een zomerkade dan van een dijk. In een later stadi-
um rond het midden van de twaalfde eeuw ontstonden de eerste meer eilandsgewijze 
bedijkingen, zoals rond Middag en Humsterland. 
 
Bedijkingen 
 
Rond 1200 veranderde de defensieve houding in een meer offensieve: men ging nieu-
we aanslibbingen bedijken en veroverde zo land op de zee. Dat was ook beter mogelijk 
omdat in de elfde en twaalfde eeuw een rustige periode was met weinig overstromin-
gen. 
De eerste inpolderingen vonden plaats door of in samenwerking met kloosters, die zich 
even voor 1200 in deze streken vestigden. De kloosterlingen, waarvan de Premonstra-
tenzers zich in 1175 te Kloosterburen en rond 1190 te Westeremden vestigden (in 1213 
verhuisde dit klooster naar Wittewierum) en de Cisterciënzers in 1192 te Aduard hiel-
den zich bezig met de ontginning en inpoldering van de buitendijkse kwelders. 
Deze waren gelegen in de brede mondingen van respectievelijk de Hunze, de Fivel en 
het stroomgebied van de Lauwers en de Riet. 
Door de komst van de kloosters werden de bedijkingen ook in groter organisatorisch 
verband aangepakt. De kloosters konden namelijk gemakkelijk mankracht organiseren 
en hadden de kennis om naast de problemen rond de dijkaanleg ook de waterstaatkun-
dige problemen op te lossen. Zo was de provincie Groningen rond 1250 door een aan-
eengesloten dijk tegen de zee beschermd. Deze dijk staat bekend als de "oude dijk", 
waarvan bij Warffum en Usquert nog resten te vinden zijn. 
De ontwikkeling van wierden stopte daarmee, al hebben mensen nog eeuwenlang hun 
woonplaatsen opgehoogd om bij overstroming buiten bereik van het water te blijven. 
Wanneer buitendijks de gronden voldoende hoog waren opgeslibd vonden nieuwe in-
polderingen plaats. 
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Zo ontstonden vanaf de 13e-18e eeuw de bedijkingen in de Fivelboezem, van de 13e-
20e eeuw in de Lauwerszeeboezem (Reitdiep), van de 16e-20e eeuw in de Dollard-
boezem en vanaf de 18e eeuw aan de waddenkust. In de nieuw bedijkte gebieden ves-
tigde de mens zich telkens weer op de hoogste delen; in de zeeboezems waren dat de 
oeverwallen van kreken en getijrivieren, in de kustpolders waren het de kwelderwallen, 
waarop veelal ook de dijk werd aangelegd. 
Zo ontstonden in de kustpolders reeksen van boerderijen op de kwelderwallen aan de 
binnenzijde van de dijken, waarvan de oudste tot kleine dorpen zijn uitgegroeid zoals 
Pieterburen, Westernieland en Zijldijk.  
Om het nieuw bedijkte land te kunnen bereiken werd een gat door de dijk gegraven, de 
dijkcoupure. In tijden van gevaar kon de coupure met stalen deuren of schotbalken, die 
in een hok bij de coupure lagen opgeslagen, worden gesloten. 
  
Dijkopbouw 
 
De eerste dijken, die in de twaalfde eeuw werden aangelegd waren niet hoger dan 
1,25-1,50 meter en niet breder dan 5 meter. 
Zowel aan de zeezijde als aan de landzijde was de helling even steil. Als bouwmateriaal 
gebruikte men de lokaal beschikbare grond, het liefst de zwaardere kleigrond. 
In de loop der eeuwen veranderde de hoogte. Meestal gebeurde dit nadat ernstige 
overstromingen, die regelmatig veel mensenlevens eisten, de noodzaak ervan duidelijk 
maakte. Sporen van de vele dijkdoorbraken vormen de kolken, die op diverse plaatsen 
voorkomen. 
Om te voorkomen dat zich verleggende geulen te dicht onder de dijk kwamen en om de 
opslibbing te bevorderen, werden langs de waddenkust rijsdammen en greppels aan-
gelegd en langs de Eems strekdammen, een werkwijze die al voor 1730 toegepast 
werd.  
Om de golfslag te breken werden aan de voet van kwetsbare dijkgedeelten een rij pa-
len aangebracht, de zogenaamde post- en paalwerken. Tot in de negentiende eeuw 
werd het post- en paalwerk (aaneengesloten rijen palen aan de voet van de dijk en kor-
te rijen dwars daarop) aangelegd en onderhouden. Toch bleek dit materiaal uiterst 
kwetsbaar omdat het hout in die tijd niet kon worden geconserveerd. In 1732 sloeg de 
paalworm toe: deze had zich door gunstige weersomstandigheden flink weten uit te 
breiden en in de loop der jaren het hout van binnen volledig doorboord. De deplorabele 
toestand was aan de buitenzijde niet waar te nemen, waardoor men volkomen verrast 
werd dat de palen bij de eerste beste storm als luciferhoutjes afknapten. 
Om het houtwerk tegen de paalworm te beschermen heeft men daarna voor de palen 
veldkeien uit Drenthe of rolsteen uit Noorwegen aangebracht, waardoor het hout voor 
de paalworm onbereikbaar werd. 
 
Na de ernstige overstromingen ten gevolge van de Kerstvloed in 1717 werd de hoogte, 
maar vooral het profiel van de zeedijk gewijzigd. De hoogte nam toe van 1,80 m naar 
2,40 m, maar op sommige plaatsen zelfs tot 3,60 m. Om de golfslagerosie te vermin-
deren werden de hellingen aan de zeezijde een stuk flauwer gemaakt. Ook de hellingen 
aan de landzijde werden flauwer, omdat men geconstateerd had, dat overslaande gol-
ven vooral veel schade aanrichtten aan de binnenzijde van de dijk.  
Ook na de overstromingen van 1717 hebben zich nog belangrijke ophogingen en pro-
fielwijzigingen voorgedaan: in 1825, 1924 en in de jaren tachtig. Ook nu weer niet voor-
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dat een overstroming met ernstige gevolgen de mensen tot de noodzaak ervan had 
doen besluiten.  
 
Ook de bekleding van de dijken veranderde. Na de overstroming van 1824 werd de 
steenglooiïng geïntroduceerd op het buitenbeloop van de dijk. Ook daarvoor werden 
weer de Drentse veldkeien of de Noorse rolsteen gebruikt. Tevens werd de dijk weer 
opgehoogd en het buitenprofiel kreeg een nog flauwere helling, een helling die de hui-
dige dijk nog heeft. 
Bij de jongste dijkverhoging heeft de voet van de dijk aan de zeezijde een bekleding 
gekregen van basalton- en asfalt.  
 
Wijze van aanleg 
 
De aanleg van dijken gebeurde aanvankelijk in handkracht: met de schop werd de 
grond op enige afstand aan de land- of zeezijde van de dijk afgegraven en met behulp 
van kruiwagens en paard en wagen naar de dijk gebracht. Op oude kaarten zijn derge-
lijke kleiputten nog te onderscheiden.  
Omdat het recht van opstrek gold waren de boeren degenen, die de nieuwe inpolderin-
gen ter hand namen om op die wijze hun bezittingen te kunnen uitbreiden. 
Aannemers voerden het werk veelal uit. 
De inpolderingen uit de jaren dertig werden vaak uitgevoerd in het kader van werkgele-
genheidsprojecten, zoals de Juliana- en Linthorst Homanpolder. De ingezette werkelo-
zen werden ingekwartierd in barakken, waarvan er nog een enkele is overgebleven in 
de Noordpolder. Bij de latere dijkaanleg werden rails, zogenaamd veldspoor aange-
legd en werden door paarden of diesellocs getrokken kipkarren gebruikt om het dijkli-
chaam op te bouwen.  
Bij de laatste ophoging tot deltahoogte heeft men de benodigde grond opgespoten. 
Daarbij werd geen klei gebruikt maar zand. Het benodigde zeezand werd hierbij van 
grotere afstand aangevoerd en gewonnen uit de Eems en de Noordzee. Om een goe-
de, weinig erosiegevoelige graszode op de dijk te krijgen werd het zand uiteindelijk af-
gedekt met een kleilaag.  
 
Afwatering 
 
Met het keren van de zee door dijken kwam men voor een nieuw probleem te staan: de 
afvoer van het hemelwater door beken en rivieren. 
Aanvankelijk loste men dit op met een pomp: een holle pijp door de dijk, die van buiten 
was voorzien van een zelfsluitende klep. Bij vloed werd deze klep door de druk van het 
stijgende zeewater gesloten. Tegenwoordig heeft men afsluitbare duikers. 
Al spoedig daarna werden uitwateringssluizen met vloeddeuren aangelegd van het ty-
pe, zoals dat nu alleen nog wordt aangetroffen bij Aduarderzijl. 
Nog later werden, omdat ook schepen geschut moesten kunnen worden, schutsluizen 
aangelegd. Zo liggen er nu in de dijken tal van kunstwerken, die samenhangen met de 
afwatering, waarvan sommige al eeuwen oud zijn en een waardevol cultuurhistorisch 
bezit. 
 
DE CULTUURHISTORISCHE EN LANDSCHAPPELIJKE BETEKENIS VAN DIJ-
KEN 



 
 
 

 
 
DIJKEN DIE NIET MOGEN WIJKEN, 2e HERZIENE DRUK JUNI 1998 6 

 
 
Dijken hebben vanwege hun lange ontstaansgeschiedenis een cultuurhistorische en 
vanwege hun verschijningsvorm ook een landschappelijke betekenis. 
 
cultuurhistorische betekenis 
 
Grote delen van de provincie Groningen konden pas permanent in gebruik worden ge-
nomen nadat de aanleg van dijken het gevaar van overstromingen door zee- en rivier-
water sterk had verminderd. De dijken zijn daarmee in belangrijke mate bepalend ge-
weest voor de wordingsgeschiedenis van het Groninger zeekleilandschap. Ze geven 
ook een beeld van de inspanningen, die onze voorouders zich hebben moeten getroos-
ten om het land aan de zee te ontfutselen. In samenhang met het omliggende landschap 
toont de dijk hoe de mensen het natuurlijk milieu in gebruik hebben genomen. In sa-
menhang met andere dijken geeft een dijk inzicht in het verloop van de bedijkingen in 
de provincie.  
Vooral de kunstwerken in de dijken waren van strategische betekenis. Veel borgen (Al-
lersmaborg), vestingwerken (Delfzijl, Nieuweschans) en fortificaties (Fiemel) zijn in sa-
menhang met de dijken aangelegd. In tijden van oorlog kon men de vijand ophouden 
door laaggelegen gebieden, meest veengronden, onder water te zetten. Dergelijke oor-
logsinundaties hebben onder andere plaatsgevonden gedurende de Tachtigjarige Oor-
log en in de Tweede Wereldoorlog. 
 
In deze functie als informatiebron schuilt de cultuurhistorische betekenis.  
De informatie ligt vooral besloten in het beloop, de hoogte en het profiel van de dijk. 
Maar ook de interne opbouw, de bekleding van de dijk en daarmee samenhangende 
elementen als sluizen en coupures verschillen in de verschillende perioden van dijkaan-
leg. 
Omdat men bij de aanleg van de oudste dijken aangewezen was op de hoogste delen 
in het landschap kregen ze een kronkelig beloop. Ook hebben oude dijken een steiler 
profiel en zijn ze minder hoog. Elke periode kende zijn eigen dijkhoogte en profiel. Ove-
rigens hebben rivierdijken zoals langs het Reitdiep altijd een steiler talud gehad omdat 
hier minder sprake was van golfslagerosie. 
 
landschappelijke betekenis 
 
Dijken dragen in belangrijke mate bij aan de verscheidenheid en herkenbaarheid van 
het landschap en zijn daarmee voor de belevingswaarde van het landschap belangrijke 
elementen. Dijken vormen het gehele jaar door een visuele barrière geven daarmee 
beslotenheid en bepalen door hun ligging de maat en richting van het landschap, waar-
door ze oriënteringsmogelijkheden bieden. Belangrijk is ook het bodemgebruik: van 
oorsprong komt op de dijken grasland voor en ze vormen daarmee groene linten in het 
landschap. 
Omdat het water van de dijksloten veelal brak of zout was werden in de dijkpercelen 
dobben gegraven, waar het vee kon drinken.  
Bebouwing en andere met de dijk samenhangende elementen als dijksloten, sluizen en 
coupures verhogen de landschappelijke betekenis van een dijk door de afwisseling die 
deze elementen er aan geven. 
De laatste decennia doen zich voor de dijken weer nieuwe gebruiksmogelijkheden voor 
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of hebben een andere betekenis gekregen. Door het steeds intensievere agrarische 
gebruik behoren de dijken tot de laatste vluchtplaatsen van de van nature voorkomende 
wilde planten. Door de afwisseling in milieus van droog naar nat en van zout naar zoet 
en met zonnige en beschaduwde hellingen biedt het een gevarieerd milieu met nog tal 
van ontwikkelingsmogelijkheden. 
Door de toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden in het landschap is er be-
hoefte aan goede, aantrekkelijke wandelroutes. De dijken vormen interessante objec-
ten, vooral als ze aantrekkelijk zijn gelegen op de grens van land en water of op kruis-
punten van wegen. Men kan dan vanaf de dijk van het omliggende landschap genieten, 
zoals bij de kustdijk en bij de dijken langs het Reitdiep.  
In de huidige tijd met in het kustgebied volledig op de akkerbouw georiënteerde bedrij-
ven liggen delen van dijken thans in akkers. Maar tegenwoordig liggen er soms ook ak-
kers op. Het regelmatig afploegen van het profiel leidt daar tot een verlies aan land-
schappelijke betekenis. 
 
Bepalend voor de betekenis van een dijk zijn de hoogte, de toestand waarin het tracé 
en het profiel van de dijk verkeren, het bodemgebruik en het al dan niet voorkomen van 
met de dijk samenhangende elementen.  
 
HET PROVINCIAAL BELEID VOOR DE OUDE GRONINGER DIJKEN 
 
Het beleid van de provincie Groningen is erop gericht om cultuurhistorisch en land-
schappelijk waardevolle elementen zoveel mogelijk in stand te houden. De dijken vor-
men zulke waardevolle elementen. De ontstaansgeschiedenis van een belangrijk deel 
van deze provincie valt eruit af te lezen. Daarnaast vormen ze een visuele barrière, 
waardoor het open landschap plaatselijk een min of meer besloten karakter krijgt. 
De provincie hecht er daarom aan om zoveel mogelijk van de oude dijken voor het na-
geslacht te bewaren. 
 
Wettelijk instrumentarium 
 
Een belangrijk instrument voor de provincie om de dijken in stand te houden is de Ont-
grondingenwet en de daarop gebaseerde provinciale Ontgrondingenverordening. Hier-
in is bepaald dat het verboden is zonder vergunning te ontgronden. Voor dijken bete-
kent dit, dat voor het geheel of gedeeltelijk afgraven een ontgrondingsvergunning moet 
worden aangevraagd. 
Ook via de gemeentelijke bestemmingsplannen worden waardevolle elementen, zoals 
dijken, beschermd. In de bestemmingsplannen zijn de dijken opgenomen als (voormali-
ge) zeewering, soms in relatie met de aanduiding "landschappelijk en/of cultuurhisto-
risch waardevol". De voorschriften van de bestemmingsplannen laten in geen enkel ge-
val toe dat het dijkprofiel wordt aangepast.  
 
De nota's Oude Groninger Dijken 
 
Helaas bleek het bestaande instrumentarium in het verleden te beperkt om alle onge-
wenste ingrepen aan de oude dijken tegen te gaan. Het kwam zelfs regelmatig voor dat 
dijken werden afgegraven, zonder dat daarvoor een vergunning was aangevraagd. Tot 
het begin van de tachtiger jaren is op deze manier een aanzienlijk deel van de oude dij-
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ken in deze provincie verloren gegaan. Om deze aantasting van het Groninger land-
schap een halt toe te roepen heeft het provinciaal bestuur in 1981 alle dijken laten in-
ventariseren. Vervolgens werd een werkgroep ingesteld, die als taak had criteria te 
ontwikkelen voor het al of niet toestaan van dijkafgravingen. In 1998 is deze inventarisa-
tie geactualiseerd. Tevens zijn de met de dijken samenhangende elementen, zoals 
coupures, schotbalkloodsen, etc., opnieuw in kaart gebracht.  
De werkgroep heeft in 1984 de nota "Oude Groninger Dijken" uitgebracht. In deze nota 
werd een aantal voorstellen gedaan voor mogelijke aanpassingsmogelijkheden aan de 
dijken. In zijn algemeenheid kwamen de voorstellen erop neer dat enkele oude dijken 
mochten worden afgegraven. In de meeste gevallen was het samenhangend karakter 
van die dijkenstelsels bij eerdere ontgrondingen reeds verloren gegaan. Daarnaast 
mocht in enkele gevallen het talud van de dijken iets flauwer worden gemaakt, waardoor 
de dijken landbouwkundig iets beter bewerkbaar werden. Het provinciaal bestuur heeft 
de nota, nadat enkele kleine wijzigingen waren aangebracht, aangenomen. De verzoe-
ken om een vergunning om een dijk te mogen afgraven of aan te passen konden vanaf 
dat moment op een objectieve wijze worden beoordeeld en illegale ontgrondingen gin-
gen tot de uitzonderingen behoren. 
De slaperdijken zijn destijds niet beoordeeld. Dit omdat deze dijken toen nog waren 
beschermd op grond van het bijzonder reglement voor het waterschap Ommelander-
zeedijk. De slaperdijken hadden tot voor enkele jaren immers nog een functie als twee-
de waterkering. Nadat de zeedijk langs de Groningse kust op deltahoogte is gebracht, 
hebben de slaperdijken hun waterkerende functie verloren. Dit betekent zeker niet dat 
de dijken daardoor geen waarde meer hebben, maar hun oorspronkelijke functie hoe-
ven zij niet meer te vervullen. Voordat de slaperdijken echter uit het reglement van het 
waterschap konden worden geschrapt heeft het provinciaal bestuur een werkgroep op-
dracht gegeven ook deze dijken te inventariseren en voorstellen voor aanpassingsmo-
gelijkheden te ontwikkelen.  
Zo kon worden voorkomen, dat er een leemte in de beschermingsmogelijkheden zou 
ontstaan. De opdracht leidde tot het uitbrengen van de aanvullende nota "Oude Gronin-
ger Dijken, deel II (voormalige slaperdijken)". Aangezien er bij de slaperdijken zonder 
uitzondering nog sprake was van een samenhangend geheel, is het aantal aanpas-
singsmogelijkheden voor deze dijken nog beperkter dan dit bij de eerste nota het geval 
was. Een uitzondering wordt gemaakt voor de verschillende dijkovergangen en -
doorgangen. Waar de bestaande voorzieningen tot grote knelpunten voor de landbouw 
leiden, wil de provincie in overleg met de betreffende gebruikers naar een oplossing 
zoeken. Zo is aan het eind van de tachtiger jaren in de ruilverkaveling Hefshuizen een 
drietal coupures afgebroken en door bredere vervangen. Ook is in het midden van de 
negentiger jaren een groot aantal dijkdoor- en dijkovergangen (met vergunning) vervan-
gen door bredere en minder steile passages. 
Deze aanvullende nota is in maart 1992 door het provinciaal bestuur aangenomen. 
De provincie zal regelmatig controleren op illegale ontgrondingen, met name na meldin-
gen vanuit het veld. Dergelijke overtredingen zullen hard worden aangepakt.  
 
 
BELEID PER DIJKVAK 
 
Het beleid van de provincie is erop gericht de meeste dijken volledig te handhaven. 
Slechts in enkele gevallen, wanneer er sprake is van onevenredig grote landbouwkun-
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dige hinder en de betreffende dijk geen cultuurhistorische of landschappelijke waarde 
heeft, is de provincie bereid in overleg te komen tot een oplossing van knelpunten. De 
voorgestelde aanpassingen zullen dus steeds gericht moeten zijn op de oplossing van 
het landbouwkundige knelpunt. 
Wanneer een dijk op grond van het provinciaal beleid mag worden aangepast, wil dat 
overigens geenszins zeggen dat een eventueel aan te vragen ontgrondingsvergunning 
ook daadwerkelijk zal worden verleend. In de praktijk blijkt aan de landschappelijk en 
cultuurhistorische waarde van de dijken in toenemende mate een zwaarder gewicht te 
worden toegekend dan aan het individuele belang van de betrokken eigenaar. Om die 
reden heeft de Raad van State in 1995 een door de provincie verleende vergunning 
voor het afgraven van een dijk(restant) alsnog vernietigd.  
Hieronder wordt aangegeven waar het provinciaal beleid eventueel wijzigingen toe-
staat. Per geval zal echter steeds een ontgrondingsvergunning moeten worden aange-
vraagd. Voor de overzichtelijkheid is onderscheid gemaakt tussen de dijken in: 
a. het Reitdiepgebied; 
b. het Waddenkustgebied, en  
c. het Dollardgebied. 
 
 
De dijken in het Reitdiepgebied 
 
Dijken (met aanpassingsmogelijkheden) in het Reitdiepgebied (kaart 1): 
1. De Oosterwaarddijk  
De Oosterwaarddijk is op verschillende plaatsen volledig afgegraven. Bij Kommerzijl 
loopt het eerste deel van de weg naar Munnekezijl over de dijk. Dit gedeelte moet wor-
den gehandhaafd. De provincie is bereid in overleg te komen tot een oplossing van de 
grootste landbouwkundige hinder van de dijk tussen Munnekezijl en de weg naar Pie-
terzijl. 
 
2. De Waardster- en Oude Ruigezandsterpolder  
Doordat er van deze dijk nog slechts enkele restanten aanwezig zijn, is de cultuurhistori-
sche en landschappelijke waarde matig. De aanzetten bij Kommerzijl en Munnekezijl, 
zijn door hun visuele samenhang met de bebouwing van beide dorpen, landschappelijk 
van grote waarde zijn. Deze aanzetten moeten worden gehandhaafd. De grootste land-
bouwkundige hinder kan hier in overleg eventueel worden opgelost door het talud 
enigszins te verflauwen.   
 
3. De Gaaikemaweersterpolder  
Van dit dijkvak resteert nog slechts de aanzet ten noorden van Kommerzijl. Door de 
grote landschappelijke betekenis mag dit gedeelte niet worden afgegraven. Wel mag 
ook hier het talud na vergunningverlening enigszins worden aangepast.  
 
4. De zuidelijke of linker Reitdiepdijk  
Het tracé van de zuidelijke Reitdiepdijk vormt een samenhangende eenheid. Aanpas-
singen zullen niet worden toegestaan. 
 
5. De noordelijke of rechter Reitdiepdijk 
Aan deze dijk moet vrijwel geheel ongewijzigd in tact blijven. Wijzigingen zijn na vergun-
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ningverlening slechts toegestaan aan enkele restanten tussen Ewer en Houwerzijl.  
 
6. De dijk langs de Uiterdijks-, de Vliedorpster- en de Zuurdijksterpolder 
Deze dijk mag niet worden aangepast. 
 
7. De Torringapolder 
Van deze dijk resteren nog slechts enkele restanten. Hierdoor heeft de dijk geen al te 
grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde meer. 
 
8. De provinciale dijk van Zoutkamp tot Nittershoek 
Deze dijk sluit in Friesland aan op de dijk, die tot 1969 samen met de verder naar het 
noorden gelegen dijk de Lauwerszee bedwong. De dijk vormt in wezen dus de schei-
ding tussen het oude en het nieuwe land. Bovendien geeft de dijk samen met de Friese 
dijk en de monumentale sluizencomplexen te Zoutkamp een goede indruk, hoe in 1877 
het Reitdiep van de zee is afgedamd. Deze dijk moet als groene dijk worden gehand-
haafd. 
 
De dijken in het waddenkustgebied   
 
Dijken (met aanpassingsmogelijkheden) in het Waddenkustgebied (kaart 2): 
 
9. De Oude Zeedijk of Middendijk 
De Oude Zeedijk of Middendijk (± 1350) behoort tot de oudste dijken in de provincie 
Groningen en dient, met uitzondering van enkele restanten ten noorden van Uithuizen, te 
worden gehandhaafd.  
 
10. De Panserpolderdijk 
Deze opdijk tussen de oude zeedijk en de Lauwerszeedijk mag niet worden aangepast. 
 
11. De Lauwerszeedijk 
De dijk langs het Lauwersmeer moet geheel intact worden gelaten.  
 
12. De opdijk tussen de Westpolder en de Kerkvoogdijpolder  
Over de hele lengte van deze dijk ligt een particuliere weg. De dijk mag niet worden 
aangepast. 
 
13. De Grote Kadijk 
Van deze dijk zijn nog slechts enkele weinig waardevolle restanten over. 
 
14. De dijk tussen de Julianapolder en de Zevenboerenpolder enerzijds en de 
Westpolder en de Hornhuisterpolder anderzijds.  
Deze goed zichtbare opdijk heeft landschappelijk en cultuurhistorisch een zo grote 
waarde, dat niet zal worden toegestaan dat deze wordt aangepast.   
 
15. De dijk tussen de Negenboerenpolder en de Bokumer-Ikemapolder ener-
zijds en de Julianapolder en de Zevenboerenpolder anderzijds. 
Van deze opdijk is slechts het tracé nog in het landschap herkenbaar. De landschappe-
lijke waarde is gering, omdat de dijk vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. Verdere 



 
 
 

 
 
DIJKEN DIE NIET MOGEN WIJKEN, 2e HERZIENE DRUK JUNI 1998 11 

 
aanpassingen zullen niet worden toegestaan.    
 
16. De dijk tussen de Linthorst Homanpolder en de Negenboerenpolder  
Deze relatief korte opdijk zal geen al te grote landbouwkundige hinder veroorzaken en 
dient te worden gehandhaafd. 
 
17. De Noorderdijk 
Langs deze dijk ligt over vrijwel de gehele lengte een verharde weg, terwijl aan het oos-
teind tussen de nieuwe dijk en de oude dijk een stukje grond ligt, dat natuurtechnisch is 
ingericht. Deze dijk met het dwarsstukje moet worden gehandhaafd. 
 
18. De Lauwerpolderdijk 
Gelet op de landschappelijke en cultuurhistorische waarde dient deze dijk te worden 
gehandhaafd. 
 
19. De dijk tussen de Uithuizerpolder en de Noordpolder 
Deze opdijk veroorzaakt geen noemenswaardige hinder en moet worden gehandhaafd. 
 
20. De Uithuizerpolderdijk 
Slechts voor het westelijk deel van deze dijk is de provincie bereid in overleg de ergste 
landbouwkundige hinder weg te nemen door hier en daar enige verflauwing van het ta-
lud toe te staan. 
 
21. De opdijk tussen de Middendijk en de Uithuizerpolderdijk 
Aanpassing van deze dijk zal niet worden toegestaan. 
 
22. De Eemspolderdijk 
Aan de Eemspolderdijk zullen geen aanpassingen worden toegestaan. 
 
 
De dijken in het Dollardgebied 
 
Dijken (met aanpassingsmogelijkheden) in het Dollardgebied (kaart 3): 
 
23. De Schanskerdijk  
De nog aanwezige restanten van de Schanskerdijk hebben nauwelijks nog landschap-
pelijke of cultuurhistorische waarde. 
 
24. De Middendijk  
Ook de waarde van de nog aanwezige restanten van de Middendijk is minimaal. 
 
25. De Kanaalpolderdijk 
De dijk langs de Kanaalpolder, die in deze provincie is gelegen, vormt de grens met 
Duitsland. De dijk is thans onderdeel van een gronddepot en dient ongewijzigd te wor-
den gehandhaafd. 
 
26. De Kwelderdijk  
Deze dijk dient grotendeels te worden gehandhaafd. Ten behoeve van de zeedijkver-
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zwaring en de verbetering van de afvoer van overtollig water uit Oost-Groningen en 
Oost-Drenthe is het noordelijk deel van de oostelijke opdijk verdwenen. Het zuidelijk 
deel moet gedeeltelijk worden beschermd. De taluds van dit dijkgedeelte mogen enigs-
zins aangepast. 
De westelijke opdijk dient in de huidige staat te worden gehandhaafd. 
 
27. De Egyptische dijk en de Vleugeldijk  
Bij grote landbouwkundige hinder kan het enigszins afvlakken van de kruin deze dijk in 
combinatie met het verflauwen van het talud na vergunningverlening worden toegestaan. 
 
28. De Finsterwolderpolderdijk  
Van het restant bij Hongerige Wolf mag bij grote landbouwkundige hinder het talud na 
vergunningverlening enigszins worden aangepast. De overige nog aanwezige restanten 
hebben nauwelijks nog enige waarde. 
 
29. De Reiderwolderpolderdijk 
Deze dijk dient te worden gehandhaafd. Slechts het meest oostelijk gelegen deel is ten 
behoeve van de zeedijkverzwaring en de verbetering van de afvoer van overtollig water 
uit Oost-Groningen en Oost-Drenthe door de aanleg van het Reiderwolder-
boezemkanaal gedeeltelijk verdwenen. Het resterende deel van dit dijkgedeelte (ca. 
800 meter) heeft hierdoor veel van haar oorspronkelijke waarde verloren. De provincie 
is bereid in overleg te komen tot het oplossen van eventueel nog resterende landbouw-
kundige knelpunten. 
    
30. De dijk tussen de Carel Coenraadpolder en de Johannes Kerkhovenpolder 
De opdijk tussen de Carel Coenraadpolder en de Johannes Kerkhovenpolder vormt 
een duidelijke scheiding tussen twee verschillende systemen van landaanwinning: ten 
oosten ervan het traditionele systeem van slechts dan inpolderen als de kwelder hoog 
genoeg was opgeslibd; ten westen ervan is op een gegeven moment (1875) een dijk 
gelegd onafhankelijk van de hoogte van de aanslibbing. Mede vanwege dit karakteris-
tieke verschil dient deze dijk te worden gehandhaafd. 
 
31. De Dallingeweersterdijk 
Langs de Dallingeweersterdijk ligt aan landzijde het Uitwateringskanaal van Fiemel. De 
dijk moet worden gehandhaafd. De polder Breebaart is in gebruik als natuurgebied. De 
polder is sinds 1991 eigendom van de stichting het Groninger Landschap. 
 
32. De Groote Polderdijk 
Aanpassingen aan deze dijk zijn niet toegestaan. 
 
 
Verdere informatie 
 
Het is niet mogelijk alle zaken die betrekking hebben op de oude Groninger dijken in 
deze brochure uitvoerig aan de orde te stellen. Aan de tekst van deze brochure kunnen 
dan ook geen rechten worden ontleend. 
Als u meer informatie over het provinciaal dijkenbeleid wilt hebben, dan kunt u contact 
opnemen met het Bureau Bodem en Natuur van de Dienst Ruimte en Milieu van de pro-
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vincie Groningen. 
Telefoon 050 - 3164630, 3164874 of 3164920. 
 


