
20 december 2017, pag. 30

De grillen van de
Vierhuistergeul
Eind 1717 teisterde
de kerstvloed on-
ze waddenkust:
het water stond
tot in de stad Gro-
ningen, ruim elf-
duizend mensen
kwamen om. Zijn
we drie eeuwen
later echt veilig?
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Lange tijd is het nat en zacht,
maar plots draait de wind
aan de noordkust. De lucht-
druk daalt, een zware noord-

westerstorm steekt op en brengt ha-
gel en opnieuw stromende regen. De
hele maand december is nat ge-
weest. De zuidenwind heeft al dat
water naar het noorden gedreven.
Het grote bassin in de Noordzee zit
tjokvol. Negen uur nadat de wind is
gedraaid wordt die watermassa als
het ware door een trechter naar de
kust gestuwd. De maan staat dicht
bij de aarde; het is springtij. De dij-
ken zijn doorweekt.

Op kerstavond 1717 loopt het mis:
de zee slaat eerst over de dijken van
soms amper 2 meter hoog. Op meer
plaatsen breken die. Bij de eerste ga-
ten ontstaan diepe kolken. De kracht
van de razende watermassa is zo
groot dat de dijk al snel over een heel
vlak wegschuift. Een muur van wa-
ter stroomt het land in. Het kolkt de
kustdorpen in, vernielt de huizen
waarin de mensen net hun kerst-
maal liggen te verteren in de bedstee
en stroomt tot in de stad Groningen.
De volgende morgen staat het water
bij de Steentilpoort kniehoog. Ruim
tweeduizend mensen aan de Gro-
ningse kust komen om. Langs de he-
le Waddenzee verdrinken ruim elf-
duizend mensen. De kwaliteit van
de dijken was te slecht geworden
door bestuurlijk wanbeleid.

Drie eeuwen later, kerst 2017. De
zeespiegel stijgt, bovendien daalt de
bodem van het land. Ook het weer
wordt onstuimiger, het zwiept de
golven telkens verder omhoog en
teistert de kustbescherming. Kan
zo’n grote overstroming opnieuw
plaatsvinden? We laten ons graag
geruststellen: de mens kan zoveel
meer dan in 1717. De dijken steken
8,5 meter boven het maaiveld uit en
er is geen discussie meer over wie
het onderhoud moet doen en beta-
len. Maar is het genoeg?

Het is september 2012. Bij de Lau-
wersmeerdijk zijn de noodprocedu-
res in werking gezet. Er is sprake van
een veiligheidsrisico.

In het pikkedonker dendert een
vrachtwagen met 40 ton breukste-
nen boven de assen door de West-
polder. Vlak voor de laatste boerde-
rij draait de chauffeur de Kustweg in,
hij schakelt terug om de dijk op te rij-
den. 2 kilometer verderop houdt
zich achter een smalle strook bos
een stille waterpartij schuil. Hier
stroomde vroeger het Vierhuister-
gat – een aftakking van de Zoutkam-
perlaag die tussen Schiermonni-
koog en Ameland menig zeevaarder
weer terugbracht naar huis. In 1969
is het water afgesneden van de zee
en langzaam zoet geworden.

Er kronkelt een fietspad en tussen
de bomen schemert het namaak-
dorp Marnehuizen waar militairen
leren hoe ze stormenderhand een
enclave kunnen innemen. In de
Marnewaard op de voormalige zee-
bodem is een netwerk van zandba-
nen kriskras door het landschap ge-
legd. De oefenende tanks duiken

soms door een restant van de oude
Vierhuistergeul; militairen leren er
noodbruggen bouwen. Op de dijk,
ter hoogte van deze oude zeegeul,
moet de chauffeur zijn lading los-
sen.

Het wad is een turbulent
zand-en-watersysteem.
Geulen schuiven, zandpla-

ten bewegen. Na de bedijking van de
Lauwerszee in 1969 verandert er
veel in de zandbalans: de Lauwers,
de geul tussen Friesland en Gronin-
gen, schuift boven de kust een paar
kilometer naar het oosten. Het wan-
tij onder Schiermonnikoog (waar
twee vloedstromen elkaar ontmoe-
ten) is 5 kilometer naar het oosten
gewandeld. Simonszand (het onbe-
woonde eiland tussen Rottumer-
plaat en Schiermonnikoog in) wordt
in 2012 doorsneden door een geul en
dreigt te verdwijnen.

Ook het Vierhuistergat verlegt
zijn stroom: eerst oostwaarts, maar
sinds enkele jaren schuift de geul
naar het zuiden. Het gat kwispelt
over het wad als een onrustig dier
dat iets zoekt. Het zeewater kan niet
meer bij Vierhuizen komen, maar
het lijkt wel alsof de stroom zich
door de dijk niet laat wegsturen, als-
of hij ruikt dat aan de binnenkant
van de dijk een afgesneden stuk van
haar eigen vroegere stroombedding
ligt. In 2012 heeft de zee zich diep on-
der het dijklichaam gewoeld.

Het Waterschap is alert, het kent
de grillen van de Vierhuistergeul. In
2005 begon de zee tegen de dijk te
schuren. Toen legde het Waterschap
een strekdam aan om de geul van de
dijk af te houden. Na de spoedrepa-
ratie cirkelde het water om de strek-
dammen en kolkte nog harder tegen
de dijkteen. In korte tijd ontstond er
een dieper gat pal aan de dijk. In
2010 werd een tweede strekdam
aangelegd, nu wat langer.

Twee jaar later bleek ook dat ech-
ter geen goede keus: misschien zijn
het juist wel die strekdammen – of
de te ruwe bekleding van die strek-
dammen – die een verkeerde dyna-
miek aanjagen waardoor nu een
lang diep gat is ontstaan. Het erosie-
gat aan de voet van de dijk is in korte
tijd 15 meter diep geworden. Daar-
mee bestaat er kans dat de dijk be-
gint te schuiven – het gat in. Klei kan
lange tijd water tegenhouden en dan
plots bezwijken.

ZZodra de zon opkomt, moet de
vrachtwagen zijn lading lozen.
Dan worden de dieren wakker

en mogen de werkers aan de Wad-
denzee-zijde in actie komen. Het
schip Johanna Josephine ligt klaar
om met een kraan de stenen op de
juiste plek tegen de teen van de dijk
te storten. Dit steentransport is de
tweede noodingreep in korte tijd.

Eerder heeft het kraanschip Lemster-
land getracht om de ebgeul van het
Vierhuistergat breder te maken om
het water meer ruimte te geven.

Maar de kracht van de sterke eb-
stroom is niet afgenomen. Ook na-
dat andere schepen te hulp kwamen,
lukte het niet om met zandsupple-
ties de dijkrand te stabiliseren. Hoe-
veel ze ook in dat gat gooiden, de eb-
stroom tilde het op en nam het weer
mee. Het grondverzet van de vier
werkschepen was voor de zee een la-
chertje. Daarom is in alle haast een
paar duizend ton breuksteen besteld
die ’s nachts met spoed wordt aange-
voerd.

Het gaat razendsnel: op 17 septem-
ber 2012 belt de dijkgraaf met Joan
Stam, de burgemeester van De Mar-
ne, en Wilma Mansveld, de gedepu-
teerde van Groningen. Twee dagen
later wordt ook de minister gealar-
meerd. Via een noodprocedure

komt er direct toestemming om de
dijk te versterken. Militairen zijn no-
dig om zandzakken gereed te leggen
en zich voor te bereiden op een grote
evacuatie.

Het is linke soep op de Lauwers-
zeedijk tussen paal 86,5 en 85,4. In-
middels is het dijklichaam over bij-
na 1 kilometer onstabiel doordat de
geul zich onder de dijk door wil drin-
gen. Eerst lijkt het probleem zich te
beperken tot een strook van 200 me-
ter, maar elke ebstroom sleurt weer
bergen zand weg en maakt de geul
dieper en langer. Als het misgaat,
schuift de dijk over een strook van
900 meter gewoon weg, ontdekt de
projectmanager hoogwater van het
Waterschap Noorderzijlvest.

Bij het Waterschap hebben ze hun
kennis over dijkdynamica paraat
want een paar maanden eerder, in
januari 2012, werd de dijk van het
Eemskanaal bij Woltersum instabiel.
Het had veel geregend en het kanaal

stond tjokvol water dat door het ho-
ge water niet in zee kon worden ge-
loosd. Wanneer zo’n kanaaldijk be-
zwijkt komt er een 1,5 meter hoge
muur water de dorpen Woltersum
en Wittewierum instromen. Daar-
om moesten de bewoners het gebied
uit.

De noodscenario’s en procedures
liggen dus ook nog op tafel als een
ervaren waterschapsman de mee-
tgegevens van het Vierhuistergat
uitleest en ongerust wordt. De be-
heerders reageren direct en ook de
onmiddellijk opgetrommelde on-
derzoekers van Deltares afficheren
de problemen als ‘hoog urgent’.
Wanneer het Vierhuistergat door de
dijk breekt zal er een stroomgat ont-
staan dat niet meer te dempen is.
Een onstelpbare wond in het land-
schap waarop geen dijk ooit meer
overeind blijft.

In de dijk zijn direct na de melding
van de noodprocedure sensoren ge-

plaatst, zodat elke verdachte bewe-
ging direct te zien is op de laptops
van het crisisteam. In de september-
nacht van 2012 nemen de sensoren
trillingen waar en licht het beeld-
scherm van de hoogwatermanager
alarmerend op. Gelukkig, dit is geen
dijk die bezwijkt, maar een zwaar ge-
laden vrachtwagen die breukstenen
komt brengen.

KKomt de zee eenmaal over de
Lauwerszeedijk dan stroomt
het water ver het achterland

in. Dat ligt zo diep dat het water een
eind in de grote nieuwbouwwijken
van de stad zal komen. Daar wonen
tienduizenden mensen. In 1717
kwam het water ook diep in de stad
en het ommeland ligt nu door in-
klinking van de bodem nog veel la-
ger. Kunnen de oude dijken langs de
waddenkust de zee stoppen?

De openingen daarin, de dijkcou-
pures, zijn ineens ontzettend be-

langrijk. De balken worden klaar ge-
legd, plus een berg zandzakken
waarmee de balken in de dijkdoor-
gangen stevig aangedrukt kunnen
worden wanneer het water het land
over kolkt. Maar helaas: dat wordt
dweilen met de kraan open want op
diverse plekken hebben boeren de
nauwe coupures weggehaald om be-
ter met hun grote landbouwmachi-
nes de polder in te kunnen rijden.
Het water zal die gaten snel ontdek-
ken.

De bestuurders brengen in 2012
precies in beeld hoe het water de pol-
der in stroomt – mocht het misgaan
bij het Vierhuistergat. Ze kijken waar
voor de bewoners de beste vlucht-
kansen liggen.

Dat is een kort verhaal: als je huis
in Lauwersoog onder water komt, is
de weg allang niet meer te berijden.
Dan kun je alleen nog maar hopen
dat je bakstenen met goed cement
aan elkaar kleven en je installeren
op zolder met een paar flessen water
en repen chocola.

Wanneer de dijk breekt, ben je te
laat, zo laten de noodscenario's in
2012 zien. Daarom wordt bij de crisis
rondom het Vierhuistergat ingezet
op voorkomen: op de kwetsbare
plek van de dijk wacht een oplegger
met zandzakken op instructies. Dag
en nacht is er iemand paraat in de ca-
bine van de truck die zo nodig direct
de contactsleutel kan omdraaien.
Even verderop staan kraanwagens,
shovels en vrachtwagens klaar. Een
seintje is genoeg om de hele stoet in
beweging te zetten. Ze weten alle-
maal precies waar ze heen moeten
en wat ze daar moeten doen. In de
haven van Lauwersoog is een nood-
voorraad staalslak in depot gezet die
direct per schip gestort kan worden
in het gat. Komt het water toch door
de dijk, dan is de sluis een zwak punt
vanwege achterstallig onderhoud.
Stromend zeewater kan het hele
bouwwerk wegvagen. Dus worden
er breukstenen bij de sluis klaar ge-
zet.

De dijk houdt. De noodreparaties
zijn afdoende, zo concluderen des-
kundigen achteraf opgelucht. Maar
voor hoelang? De geraadpleegde ge-
omorfologen stellen daar vragen bij
en bevelen aan om de geul te ver-
plaatsen. Er is nu even respijt, maar
de dynamiek van het wad maakt dat
het gevaar opnieuw kan opduiken.
Het Waterschap zorgt voor de dijk
en betaalt de reparatie daarvan, ter-
wijl Rijkswaterstaat verantwoorde-
lijk is voor de zee en de portemon-
nee moet trekken als er aan de geul
gewerkt gaat worden.

HHoe anders had het kunnen
aflopen. Duidelijk is dat het
zoute water niet alleen de

dijk kan ondermijnen, het wurmt
zich ook in de bestuurlijke structuur
en kan ook daar met vernietigende
kracht infiltreren. Dat zagen we ook
in 1717, toen de Groninger jonkheren
meer belangstelling hadden voor
het innen van de dijkrechten dan
voor het uitgeven van geld aan het
dijkonderhoud. Een jaar voor de gro-
te kerstvloed van 1717 wordt er door
vaklieden en bestuurders serieus ge-
waarschuwd voor de kommervolle
toestand van de dijken. De klachten
worden geïnventariseerd en opge-
schreven. Daarna is het te laat.

Drie eeuwen later is het bestuur
anders - in ieder geval beter – geor-
ganiseerd. Een hele zeestroom ver-
leggen - dat is een spannend project
voor de ingenieurs. Ze hebben er zin
in - en elders is gebleken dat met
zandsuppleties veel te bereiken is.
Maar er moet wel geld voor komen,
de vergunningen moeten kloppen
en de verantwoordelijkheden cor-
rect neergelegd. Vijf jaar na de nood-
procedure zit de geulverlegging nog
steeds in het papieren stadium. Er
kwam een verkenningsonderzoek
en daarna is 'versneld' budget be-
schikbaar gekomen voor de ‘initia-
tieffase’.

Het zal zeker tot 2024 duren voor
het werk af is. De geulverlegging is
een ‘innovatief' plan. Het vernieu-
wende zit vooral in de bestuurlijke
procesgang. Rijkswaterstaat en het
Waterschap moeten scherp krijgen
wie ervoor verantwoordelijk is dat
de geul op afstand blijft van de dijk.
Zulke organisatorische wijzigingen
kosten in de 21ste eeuw tijd, veel tijd.
Misschien is die er ook. Maar mis-
schien ook niet.

Klei kan lange
tijd water keren
en dan plots
bezwijken

Wanneer de dijk
breekt, ben je te
laat, zo laten de
noodscenario’s
in 2012 zien

Wierden en dijken en veiligheid
Sinds de elfde eeuw begonnen kust-
bewoners in Noord-Nederland dijken
te bouwen. Tot die tijd woonden ze op
wierden (Groningen) of terpen (Fries)
waar de zee bij hoog water omheen
spoelde. Ze woonden droog en als de
zee opkwam, dreven ze hun vee de
wierde op tot het water weer zakte.
De aanzet om dijken aan te leggen
kwam uit de veengebieden direct
achter de kust. De bewoners namen
die veengebieden in gebruik door het
water eruit af te voeren - mede gehol-
pen door de kloosters die dat groot-
schaliger gingen organiseren. Ze
voorzagen echter niet dat de bodem
daarna zou zakken - wat nog steeds
doorgaat. Omdat het achterland
steeds lager kwam te liggen werd het
steeds belangrijker om de zee aan de
kust tegen te houden.
De bouw van dijken was in die tijd
een prachtige 'uitvinding'. De dijken
veranderden de streek van karakter.
In termen van nu kun je spreken over
een reusachtige make over. Het werd
veiliger om in het land achter de
kustlijn te wonen - je hoefde niet

meer per se eerst een verhoging op te
werpen. En er kwam meer landbouw-
grond. Dus het hele bewoningspa-
troon en landgebruik gingen op de
schop.
Maar de dijken zijn met de zee in een
wedren geraakt. De dijken uit de
elfde eeuw waren amper 2 meter
hoog. Na de kerstvloed ging dat al
richting de 5 meter. Tegenwoordig
zijn de dijken 8,5 meter hoog, maar
ook dat voldoet niet meer. De zee-
spiegel stijgt door opwarming van de
aarde, de golfkracht van de zee
neemt toe en het weer wordt onstui-
miger. In een innovatieve aanpak
(Project Overstijgende Verkenning
Waddenzeedijken) zoeken we in onze
tijd naar nieuwe manieren om de zee
op afstand te houden. Naast concep-
ten als dubbele dijken, brede dijken
en grote kwelders wordt onderzocht
of de zee zelf ook te temmen is. Als
geulen - waar elk tij massa’s water
doorheen stromen - verder van de
dijken af liggen, is er minder gevaar
dat de dijklichamen worden onder-
mijnd.

Overstroom ik?
Het besef dat land dat onder de
zeespiegel ligt kan overstromen
krijgt voorzichtig een plaats in het
collectief bewustzijn. Het ministe-
rie heeft een app laten maken
(www.overstroomik.nl) waarop
iedereen zijn eigen woonomgeving
kan bekijken op kansrijke vlucht-
richtingen.

Ineke Noordhoff
Ineke Noordhoff is hoofdredacteur
van tijdschrift Noorderbreedte. In
januari verschijnt bij Atlas/Contact
van haar hand het boek Schaduw-
kust, een verhaal over het leven
aan de waddenkust. Zij reconstru-
eerde de bijna-overstroming van
2012 mede op grond van de Quick
Scan Vierhuistergat van Deltares
en gesprekken met diverse betrok-
kenen.

Bij de oude Waddenzeedijk in het Lauwersmeergebied is het houden en keren.


