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voorwoord 

Id 
Nu het waterschap “De Polder van Oost- en Westdongeradee 

in het voorjaar van 19/73 wordt opgeheven in verband 

met zijn opgaan in het nieuwe waterschap “Tusken Waed en le”, …/ 

dat in de komende jaren de afwatering van o.a. Oost- en 

Westdongeradeel gaat regelen, leek het ons juist nog eens na 

te gaan hoe men in de loop van de tijden het probleem van de 

waterlossing in ons gebied ter hand heeft genomen en vooral 

er op te letten welke betekenis met name het waterschap 

“De Polder van Oost- en Westdongeradeel’ daarin heeft gehad. 

Voor ons onderzoek hebben we vooral gebruik gemaakt van 

de notulenboeken van het waterschap “De Polder van Oost- en 

Westdongeradeel’, alsook van de onderzoekingen op dit gebied 

die Ir. K. A. Rienks en Ir. G. L. Walther hebben neergelegd in 

hun boeken “Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslân”, die in 

1954 bij de fa. A. J. Osinga te Bolsward werden uitgegeven. Ook 

het werk van Ir. D. F. Wouda “Over de Afwatering van Friesland 

en haar geschiedenis”, vitgegeven in 1951 bij Brandenburgh en Co. 

te Sneek verschafte ons de nodige informatie. Verder werd bij 

deze beschrijving door ons nog gebruik gemaakt van „Stukken 

en Reglementen betrekkelijk de inpoldering van Oost- en 

Westdongeradeel in het jaar 1821 tot stand gebragt” en van de 

besluiten van de Staten, neergelegd in de Handelingen van de 

Provinciale Staten uit de verschillende jaren, voor zover die 

besluiten van belang waren voor deze beschrijving. 
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Ezumazijl omstreeks 1900 

Ook danken wij het waterschapsbestuur dat het bereid was onze 

arbeid in druk te doen verschijnen. 

Moge het boekje “De strijd om en tegen het water in de 

Dongeradelen”’ de herinnering aan het waterschap “De Polder van 

Oost- en Westdongeradeel’ levendig houden en zijn een 

eerbewijs aan allen, die zich in het verleden en heden ingezet 

hebben en inzetten voor de strijd tegen het water, een strijd, 

die nu een nieuw hoofdstuk gaat beginnen binnen het kader 

van het nieuwe waterschap “Tusken Waed en le”. 

Dokkum, janvari 1973. 

J. ter Steege 

C. Boers 
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de binnenwaterlossing in Oost-en Westdongeradeel tot aan de op- 

richting van het waterschap”De Polder van Oost-en Westdongeradeel” 

De bij dit hoofdstuk behorende kaarten staan 

afgebeeld op de binnenzijde van de achterkant omslag. 

Dankzij de natuurlijke hindernis van de hoge afgezette kleilaag 

langs de noordkust van Oostergo en de afzetting van een 

zelfde laag langs de oostelijke oever van de Middelzee was o.a. 

het gebied van Oost- en Westdongeradeel in de Middeleeuwen 

voor zijn waterlossing allereerst aangewezen op het Dokkumer 

Diep, een open zeearm, die de stad Dokkum verbond met de 

toenmalige Lauwerszee, het tegenwoordige Lauwersmeer. 

Deze zeearm drong met name in de Middeleeuwen zeer ver 

het land in. Na Dokkum zelfs tot voorbij Raard, waar hij afgesloten 

werd door de Leppezijl. 

In verband met de afwatering van de landen in Oost- en 

Westdongeradeel waren daarom voor 1314 reeds vier zijlen of 

sluizen in de dijk langs de noordkant van het Dokkumer Diep 

aangebracht t.w. de Raarder- of Rawertherazijl, die de afwatering 

van het oostelijke deel van Ferwerderadeel regelde; de Domzijl, 

die het water van het gebied tussen Holwerd en Bornwerd voor 

zijn rekening nam; de Bornwerderzijl, die het water van 

Bornwerderhuizen, Betterwird en Hiaure ontving en de 

Oostrumerzijl, die ten oosten van Dokkum lag en het binnenwater 

van Aalzum, Wetzens, Oostrum, Jouswier en Metslawier naar 

het Dokkumer Diep afvoerde. 

  

 



      

In 1314 was het aantal zijlen teruggebracht tot drie doordat de 

Rawertherazijl, die vermoedelijk gelegen was in de Raardervaart, 

al was verdwenen, terwijl ook de Domzijl op het punt van 

verdwijnen stond. In 1314 kwam voor beide zijlen een nieuwe zijl 

in de plaats, want in dat jaar kwam de abt van het Cistercienzer 

klooster Klaarkamp, dat te Rinsumageest gelegen was, met de 

gemeenschap, die het onderhoud van de oude Domzijl had 

gehad, overeen dat het klooster tegen ontvangst van vijf en 

twintig goudmark een nieuwe sterkere Domzijl zou bouwen ter 

vervanging van de Rawertherazijl en de oude Domzijl. 

Verder werd bij deze overeenkomst nog bepaald dat, indien 

de nieuwe zijl om wat voor reden dan ook niet meer gehandhaafd 

kon worden of zou dichtslibben, waardoor de vitwatering vastliep, 

het klooster voor de kosten aansprakelijk was. Tevens werd nog 

afgesproken dat indien de zijl noodzakelijkerwijs verlegd moest 

worden de vroegere onderhoudsplichtige gemeenten van de 

Rawertherazijl en de Domzijl elk naar het aantal pondematen, 

dat zij bezaten, zouden moeten bijdragen in de kosten. Deze 

laatste zaak werd met name in 1389 acuut, toen de verlegging 

van de nieuwe Domzijl aan de orde kwam. Tussen de vroegere 

onderhoudsplichtigen van de Rawertherazijl en de Demzijl 

enerzijds en het klooster Klaarkamp anderzijds ontstond verschil 

van mening over de in 1314 gemaakte afspraak. De rechter moest 

er aan te pas komen en deze bepaalde dat alle inwoners van 

Ferwerd en Holwerd naar vermogen en naar het aantal 

pondematen, dat zij bezaten, moesten bijdragen. Intussen 

betekende de in 1314 gebouwde nieuwe Domzijl een verandering 

in de bestaande waterlossing. De nieuwe zijl nam de taak van 

zijn beide voorgangers over en verwerkte het water van het 
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oostelijk deel van Ferwerderadeel en van de streek 

Holwerd-Bornwerd. 

Toch was het Dokkumer Diep in de veertiende eeuw niet de 

enige plaats waarop Oost- en Westdongeradeel afwaterden. 

Het gebied had in deze tijd nóg twee afwateringsmogelijkheden. 

Zo voerden de oostelijke dorpen van Westdongeradeel t.w. 

Wierum, Nes, Hantumhuizen en Hantum, alsook de “hoge” 

dorpen in het noorden van Oostdongeradeel binnen het kader 

van het Pagstrazijlvest hun overtollig water af naar de 

Waddenzee door de sluis te Peasens, terwijl de dorpen 

Café ''Het Wapen van Oost- en Westdongeradeel". 

De auto links was eigendom van W, Holwerda te 

Anjum en de auto rechts van H, Smit te Wierum. 

   



    

  

  

Engwierum, Ee‚ Anjum, Lioessens, Morra, Oosternijkerk en 

Niawier, die verbonden waren binnen het Ezumazijlvest, hun 

overtollig binnenwater kwijt werden via de Ezumazijl. 

Zo waren er in de veertiende eeuw drie afwateringsmogelijkheden 

voor de landen van Oost- en Westdongeradeel. 

In de vijftiende eeuw veranderde dit doordat in 1449 de sluis 

te Peasens, waarschijnlijk ten gevolge van dichtslibbing, gesloten 

werd en het Pagstrazijlvest opgeheven werd. De oostelijke 

dorpen van Westdongeradeel gingen toen via de Peasumervaart 

afwateren in de Bornwerderzijl en kregen zo aansluiting op het 

Dokkumer Diep. De “hoge” dorpen in Oostdongeradeel gingen 

deels via de Ezumazijl en deels via de Oostrumerzijl afwateren. 

In 1478 voltrok zich een nieuwe belangrijke wijziging in de 

afwatering van het gebied, doordat toen bij Dijkslobbe, dat iets 

meer in de richting van Dokkum lag, een nieuwe Leppezijl 

gebouwd werd ter vervanging van de oude Leppezijl. Deze 

laatste werd vermoedelijk in de tweede helft van de dertiende 

of in het begin van de veertiende eeuw gebouwd tegelijk met 

de twee gegraven kanaalvakken, die toen de verbinding gingen 

vormen tussen het Dokkumer Diep en de Ee. 

De nieuwe Leppezijl was het resultaat van een overeenkomst 

tussen enerzijds de stad Leeuwarden, de grietmannen van 

Tietjerksteradeel, ldaarderadeel en Smallingerland en anderzijds 

de abt van het klooster Klaarkamp. Laatstgenoemde beloofde 

hierbij tegen ontvangst van achthonderd vijftig oude schilden 

gereed geld een „schoone en wijde blokzijl’ te maken en deze 

eeuwigdurend te zullen onderhouden. Ook Ferwerderadeel 

betaalde aan de nieuwbouw mee omdat door de bouw van de 

nieuwe Leppezijl de Domzijl, die voor Ferwerderadeels afwatering 
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Leppezijl te Dokkum omstreeks 1780 

belangrijk was, Overbodig werd. Deze zijl werd dan ook 

afgebroken en de afbraak werd verkocht aan het Dantumazijlvest. 

De nieuwe Leppezijl bracht voor de afwatering de volgende 

verandering: Holwerd en Waaxens gingen voortaan samen met 

oostelijk Ferwerderadeel afwateren via de nieuwe Leppezijl, terwijl 

Brantgum, Foudgum, Raard en Bornwerd bij het Bornwerder- 

zijlvest kwamen, dat hierdoor een belangrijke uitbreiding 

onderging. 

In 1527 werd de Leppezijl opnieuw verlegd in de richting van 

Dokkum, terwijl ze in 1583 zelfs binnen Dokkum kwam en een 

plaats kreeg voor het tegenwoordige stadhuis. Deze plaats was 

gekozen omdat de sluis zo in tijden van nood beter te verdedigen 

was. De bouw van deze nieuwe Leppezijl in Dokkum heeft met 

name de waterlossing in Oost- en Westdongeradeel beïnvloed 

en vele keren aanleiding gegeven tot grote moeilijkheden. 

  

 



      

Immers door de nieuwe Leppezijl, die in 1583 gebouwd werd 

voor rekening van de provincie, kregen de grachten van Dokkum, 

die in 1580 in het kader van de verdediging van de stad waren 

aangelegd, een open verbinding met de Ee. Dit had tot 

gevolg dat nu bij opwaaiing ook water uit andere delen van 

Friesland rechtstreeks kon doorstromen naar Oostdongeradeel. 

Met name aan Oostdongeradeel heeft dat veel ongerief bezorgd 

in de vorm van wateroverlast omdat de afwatering via de 

Ezumazijl de grote hoeveelheid overtollig water vaak niet kon 

verwerken. Een en ander had o.a. tot gevolg dat Oostdongeradeel 

in 1633 van Dokkum toestemming kreeg een zijl in de stad aan 

te leggen om zo enigszins regelend te kunnen optreden. 

Voor de Bornwerderzijl had de bouw van de nieuwe Leppezijl 

in 1583 geen gevolgen. Bornwerd, Betterwird, Bornwerderhuizen, 

Raard, Foudgum, Hiaure, Brantgum, Ternaard, Wierum, Nes, 

Hantumhuizen, Hantum en Hantumeruitburen bleven ook na de 

bouw van de nieuwe Leppezijl via de Bornwerderzijl lozen. 

De Oostrumerzijl daarentegen ondervond van de nieuwe 

Leppezijl wel veel schade. Zij nam zelfs in betekenis af. Immers 

de nieuwe Leppezijl had een open verbinding tussen de Ee en 

de Ezumazijl tot stand gebracht en veel water vloeide nu af 

via deze nieuwe verbinding. Hierdoor slibde de afwateringsgeul 

van de Oostrumerzijl dicht en na 1605 is het vrijwel zeker met 

deze zijl gebeurd, al duurde het nog tot 1672 voordat de zijl 

definitief opgeheven werd. 

Intussen was voor een verbetering van de afwatering van 

Oost- en Westdongeradeel een verbinding gemaakt door de 

Warren, een hoge landrug ten noorden van Ee, waardoor de 

Zuider Ee vanaf de Dokkumer stadsgrachten verbinding kreeg 

, 
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met de Ezumazijl, dat mee hierdoor nu de grootste afnemer van 

overtollig water van Oost- en Westdongeradeel was geworden. 

In 1672 werd de Ezumazijl dan ook in steen vernieuwd en 

gelegd op zijn tegenwoordige plaats. 

Toch bleef de hele ontwikkeling met name voor Oostdongeradeel 

verre van ideaal. Meer dan eens kreeg de grietenij te kampen 

met wateroverlast. Verschillende keren probeerde men vanuit 

Oostdongeradeel hier iets aan te doen. Dat was zoals we boven 

gezien hebben in 1633 het geval en eveneens in + 1690, — 

anderen spreken van £ 1680 en 1717 —, toen Oostdongeradeel 

een sluis bij Dokkum onder Oostrum in de Zuider Ee bij het 

Schapedijkje bouwde om zo opnieuw regelend te kunnen 

Oostrumervallaat met voormalige korenmolen 

aan het Schapedijkje te Dokkum 
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optreden en Oostdongeradeel niet te laten verdrinken bij 

opwaaiing van water. 

Een nieuw en belangrijk jaar voor de regeling van de 

waterhuishouding binnen Oost- en Westdongeradeel was het 

jaar 1775. In dat jaar besloten Oost- en Westdongeradeel hun 

onderlinge twisten inzake de wateroverlast op te lossen. 

Het voornaamste discussiepunt vormde daarbij wel de Jaarlasloot 

te Wetzens. Immers door deze sloot loosde een groot gedeelte 

van Westdongeradeel haar overtollige water. Nu lag en ligt de 

waterstand van Oostdongeradeel vijf en zeventig centimeter 

beneden die van Westdongeradeel met als gevolg dat 

Oostdongeradeel bij hoge waterstanden regelmatig te kampen 

had met wateroverlast. 

Daarom sloot Oostdongeradeel in zulke tijden de Jaarlasloot af 

met een dam, die dan het water uit Westdongeradeel moest 

keren en dat ook deed, wat weer de nodige problemen in 

Gezicht vanaf de Aalsumerpoort op voormalige 

korenmolen aan het Schapedijkje te Dokkum 
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Westdongeradeel gaf, dat nu haar overtollige water niet kwijt 
kon. Westdongeradeel protesteerde in zulke tijden dan ook bij 
Oostdongeradeel, zich daarbij beroepend op de vroegere 
schatplichtigheid van een gedeelte van de landen in 
Westdongeradeel aan het voormalige Oostrumerzijlvest. 
Bovendien was de wateroverlast in Oostdongeradeel in deze 
jaren niet alleen maar een gevolg van de waterlossing van 
Westdongeradeel via de Jaarlasloot. Zij werd mede opgeroepen 
door de verwaarlozing door Oostdongeradeel van het verlaat 
aan het einde van de Aalsumerweg, waardoor de waterlossing 
van Oostdongeradeel op de inmiddels tussen 1725 en 1729 bij 
Dokkumer Nieuwezijlen afgeloten zeearm, het Dokkumer Diep, 

ontregeld was. 

Maar zoals gezegd in 1775 besloten Oost- en Westdongeradeel 
de waterzaken te regelen en de twisten uit de weg te ruimen. 
Onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland 
werd toen de volgende overeenkomst gesloten: 
De ingezetenen van Oostdongeradeel beloofden het, verlaat aan 
de einde van de Aalsumerweg op kosten van de grietenij 
weer in goede staat te brengen en deze ook zo te houden. 
Verder beloofden zij de Jaarlasloot vanaf Peasens tot voorbij 
Wetzens uit te diepen en er voor te zorgen dat deze “altoos tot 
een bekwame waterlossing en lijkvaart kan verstrekken”. 
Ook zou Oostdongeradeel een dam slaan in een sloot, die lag 

tussen de stadsgracht en de Oude Peasens. 

Westdongeradeel beloofde van haar kant de Oude Peasens te 
zullen afdammen om nadeel van het afstromende water voor 
Oostdongeradeel te voorkomen. Verder zou Westdongeradeel 
een tiental wegvakken ophogen en deze onderhouden op zo’n 
hoogte dat zij als waterkering voor van buiten stromend water 
zouden kunnen dienen. 
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Tenslotte werden bij deze overeenkomst nog oude schulden 

aan het Oostrumerzijlvest verrekend. De inwoners van 

Westdongeradeel beloofden voorzover hun landen eertijds tot 

het Oostrumerzijlvest hadden behoord hun oude schulden aan 

dit zijlvest binnen de eerstvolgende vijf jaren te zullen voldoen. 

Helaas liep de overeenkomst op niets uit en werd zij uiteindelijk 

een grote teleurstelling. En dat was ook geen wonder want 

aan het grote probleem nl. de waterkering uit de rest van 

Friesland via West- en Oostdongeradeel was voorbijgegaan. 

Die situatie was niet aangeroerd waardoor ook na 17/75 bij iedere … 

sterke zuidelijke wind het water uit de rest van de provincie 

deze kant opkwam en eerst Westdongeradeel overstroomde om 

dan vervolgens via de Jaarlasloot naar Oostdongeradeel af te 

vloeien. Daarom bleven ook na 1775 ruzies tussen de beide 

gemeenten over de waterlossing aan de orde van de dag. 

Met name in 1812 en 1813 laaide de twist weer hoog op. In die 

jaren stonden zelfs tamelijk hoge bouwlanden in Westdongeradeel 

onder water. Daarom eiste Westdongeradeel van 

Oostdongeradeel dat deze laatste de keerdam uit de Jaarlasloot 

zou halen, maar Oostdongeradeel weigerde, omdat, zo 

redeneerde men, Westdongeradeel toch niet te helpen was 

omdat het steeds weer nieuw water uit de provincie te verwerken 

zou krijgen. 

In 1815 leek deze hele onverkwikkelijke zaak echter tot een 

oplossing te komen, vooral door toedoen van de Oostrumer 

landbouwer Minne Douwes Mellema. Deze schreef in dat jaar 

een brief, een memorie, aan de Schout van Ee. Hierin zette hij 

uiteen dat in het voorjaar van 1815 niet alleen laaggelegen 

weilanden door wateroverlast overstroomd waren maar ook 

bouwlanden en zelfs vele openbare wegen. Bovendien, zo 

deelde hij de Schout mede, was de dam in de Oude Peasens zo 
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erbarmelijk laag, dat het water niet eens op een hoge waterstand 

behoefde te wachten om in grote hoeveelheden Oostdongeradeel 
binnen te stromen. Verder liet hij de Schout nog weten dat de 
overeenkomst van 7 mei 1775 tussen Oost- en Westdongeradeel 

niet het gewenste resultaat had opgeleverd. 

Toch liet Minne Douwes Mellema het niet, zoals helaas zo vaak 

gebeurt, bij het vermelden van de slechte toestand alleen. Hij 

kwam ook met een plan om de problemen op te lossen. Zo 

stelde hij de Schout voor ter oplossing van het probleem de weg 
van Dokkum naar Holwerd tot dijk te bestemmen of, indien dit 

niet mogelijk was, in de richting van Holwerd volgens een 

ander tracé een dijk te leggen van zulk een hoogte dat geen 

overtollig water van andere delen vit de provincie het gebied 

van West- en Oostdongeradeel zou kunnen doen onderlopen. 

Tevens stelde hij voor de Jaarlasloot te Wetzens samen met de 
Zuider Eeen de Ezumazijl de afwatering te doen zijn van het 

gebied van Oostdongeradeel en de acht dorpen van 

Westdongeradeel t‚w. Wierum, Nes, Ternaard, Hantum, 

Hantumhuizen, Hiavre, Bornwerd en Betterwird, die vanouds 

hun afwatering in de Peasens hadden. 

De brief vond een gunstig onthaal bij de Schout van Ee. Hij 

sprak er over met de andere Schouten van Oost- en 

Westdongeradeel, waarna het schrijven werd doorgezonden 

naar Gedeputeerde Staten van Friesland, die het eveneens 

gunstig ontvingen. 

Het gevolg was dat in augustus 1815 in Oost- en Westdongeradeel 
in ieder dorp verkiezingen werden gehouden voor twee 
gecommitteerden, die op 23 augustus van datzelfde jaar bij 
P, Boomsma buiten de Halvernaanspoort te Dokkum vergaderden 
en toen een commissie van zes personen benoemden om een 
plan te ontwerpen ter verbetering van de waterhuishouding van 
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Oost- en Westdongeradeel. In deze commissie van zes hadden 

Zitting voor Westdongeradeel: Rinse Postmus van Ternaard, 

Klaas Pieters Bosch van Nes en Nicolaas van Kleffens van Raard 

en voor Oostdongeradeel: Jan Pieters Reiding te Metslawier, 

Nanne Pieters Benthem te Morra en Minne Douwes Mellema 

te Oostrum. 

De commissie ging aan het werk, maar stuitte meteen al op 

problemen. Zo was er binnen de commissie verschil van mening 

over de grootte van de inpoldering van Westdongeradeel. Zo 

meende Nicolaas van Kleffens dat er ten zuiden van Raard een … 

dijk moest worden gelegd tot aan de Holwerdervaart. Hierdoor 

zou ook een gedeelte van Ferwerderadeel binnen de nieuwe 

inpoldering kunnen worden opgenomen. En als dan blijken 

mocht dat het vermogen van de Ezumazijl niet groot genoeg 

was voor de uitstroming van het water, dan zouden op de 

westkant van Westdongeradeel twee watermolens gebouwd 

kunnen worden. 

Het overgrote deel van de commissie was echter de mening 

toegedaan dat het inpolderingsgebied op deze wijze te groot 

werd. Bovendien verwachtten zij weinig heil van de te bouwen 

watermolens. Zij waren van oordeel dat de nieuwe inpoldering 

geen grotere omvang diende te hebben dan de bestaande 

bedijking. Toen dit meerderheidsplan door de commissie werd 

aangenomen leidde dit tot het bedanken van Nicolaas van Kleffens 

voor de commissie omdat hij, evenals het overige gedeelte van 

Raard, nu buiten de nieuwe inpoldering gesloten was. 

Intussen vergaderden de andere commissieleden verder en op 

26 juni 1816 legden zij hun plan voor aan de gecommitteerden 

van de dorpen, die het plan met vier en veertig stemmen voor 

en vijftien tegen aannamen. Hierna werd het plan ter goedkeuring 

doorgezonden aan Gedeputeerde Staten van Friesland. 
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Gezicht op stadsgracht te Dokkum die 

gedurende enkele eeuwen van belang was 

voor de afwatering 

Dezen hoorden daarop de minderheid, die tegen het plan gestemd 

had. Verder stelden zij de beide partijen voor hun onderlinge 

geschillen op dit punt door Gedeputeerde Staten te laten beslechten. 

Oostdongeradeel was hiertoe bereid, enkele gecommitteerden 

van Westdongeradeel niet, omdat zij het nieuwe plan te veel 

ten voordele van Oostdongeradeel vonden. Ze deden dan ook 

geen beroep op Gedeputeerde Staten om de geschillen te 

beslechten. 

Waarschijnlijk hadden Gedeputeerde Staten dit voorzien want 

zij hadden inmiddels meegedeeld dat indien de 

meerderheid en de minderheid niet tot overeenstemming over het 

nieuwe plan kwamen, dan de oude regeling van 1775 

gehandhaafd zou blijven. En zo bleef de eerste jaren na 1815 

de sitvatie onveranderd. Het leek alsof veel werk voor niets 

was gebeurd. Maar dit was schijn, want de oude overeenkomst 

uit 1/75 bleef bij de vitvoering moeilijkheden geven, wat tot 

gevolg had dat in november 1820 een nieuwe regeling tot 

stand kwam. 
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Notulen eerste bestuursvergadering 

de oprichting van het waterschap “De Polder van Oost-en West- 

dongeradeel “en de eerste jaren van zijn bestaan 

De aan het einde van het vorige hoofdstuk genoemde regeling 

werd uit de nood geboren. Met name Oostdongeradeel voorzag 

grote problemen wanneer de oude overeenkomst uit 1/75 

gehandhaafd bleef, omdat deze oude overeenkomst niet voorzag 

in het keren van het provinciale water uit dit gebied. 

Daarom knoopte de grietman van Oostdongeradeel, samen met 

enkele ingezetenen van deze grietenij, nieuwe onderhandelingen 

aan met Westdongeradeel, wat hierin resulteerde dat in 1820 

te Oosternijkerk de beide grietenijbesturen en de commissie, 

die in 1815 een plan had ontworpen om de waterhuishouding in 

Oost- en Westdongeradeel te verbeteren, om de tafel gingen 

zitten teneinde een nieuw plan voor de regeling van de 

waterhuishouding in de Dongeradelen te ontwerpen. 

Het nieuwe plan, dat in de geest was van dat van 1815 en 

twee en veertig artikelen bevatte, had als voornaamste inhoud: 

Het leggen van een dijk, lopend van Dokkum naar Holwerd, 

om het provinciale water buiten de Dongeradelen te houden. 

De grond voor deze dijk zou gegraven worden uit de landen, 

waarop de dijk kwam te liggen. De eigenaars van deze landen 
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zouden hiervoor een behoorlijke schadeloosstelling ontvangen. 

Verder moest de nieuwe dijk een onderbreedte hebben van 

vijftien voet en een topbreedte van vier voet, terwijl de kruin 

van de dijk vier voet boven Fries zomerpeil moest zijn. 

Het gevolg van deze nieuwe dijk was dat hierdoor een nieuw 

inpolderingsgebied ontstond, dat met uitzondering van het dorp 

Raard en een gedeelte van Holwerd, Waaxens, Brantgum, 

Foudgum en Bornwird, bijna geheel Oost- en Westdongeradeel 

omvatte. ° 

Binnen de aldus verkregen inpoldering moesten alle 

waterlossingen naar binnen worden gericht, terwijl alle 

waterlossingen, die in verbinding stonden met het provinciale 

water buiten de nieuwe dijk, moesten worden gestopt, zodat 

via deze geen verbinding met het provinciale water meer 

mogelijk was. Wel kreeg Oostdongeradeel toestemming om 

's zomers via de Oostrumerverlaat zoet water binnen te laten, 

mits dit beneden peil bleef. 

Ten aanzien van de Oostrumerverlaat, de Aalsumerverlaat en 

de nog nieuw aan te leggen verlaat in de Ternaardervaart of 

in de Steensloot — in 1821 werd dit verlaat aangelegd bij de 

herberg Altena, omdat dit goedkoper was en meer voordeel 

opleverde voor de scheepvaart — en de schuif in de Jaarlasloot 

werd bepaald, dat deze altijd gesloten moesten zijn als het de 

inpoldering omringende provinciale water hoger was dan het 

peil in de inpoldering zelf. Was het peil van het provinciale 

water echter lager dan mochten de verlaten geopend worden. 

Zulks echter niet dan na schriftelijke toestemming van twee 

bestuursleden van de inpoldering, van wie één uit 

Oostdongeradeel en één vit Westdongeradeel afkomstig was. 
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Op overtreding van deze bepaling werd een boete van 

driehonderd gulden gesteld, die als volgt verdeeld werd: één 

derde deel ervan was voor de aanbrenger van de overtreding, 

één derde deel was voor de kas van de inpoldering en één derde 

deel was voor de boekhouder van de inpoldering. Als 

tegenprestatie werd van hem gevraagd dat hij de overtreder 

vervolgde. 

Ook in de afwatering binnen de inpoldering zelf voorzag het 

nieuwe ontwerp. Zo besloot men, om het water binnen de 

inpoldering zo snel mogelijk naar Ezumazijl af te kunnen voeren, 

dat in Westdongeradeel de nodige watergeleidingen daarvoor 

gemaakt en opgeslat moesten worden. Met name de Oude 

Peasens, lopend van Bornwird tot aan de dubbele zetten in de 

Peasumervaart, zou verbreed moeten worden tot een breedte 
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van twaalf voeten, terwijl de oude bodem weer als diepte zou 

moeten worden aangehouden. 

Ook de Jaarlasloot diende in verband met deze waterlossing 

verbreed en verdiept te worden op bepaalde trajecten. In de 

Jaarlasloot zelf zou de bestaande dam vervangen moeten 

worden door een schuifdam met — afhankelijk van het oordeel 

van deskundigen — één of twee schuiven. Aan de oostkant 

van de dam zou het peil van Oostdongeradeel moeten worden 

aangegeven en aan de westkant dat van Westdongeradeel. 

Via deze schuifdam zou Westdongeradeel een vrije afstroming 

hebben naar de Ezumazijl, op voorwaarde echter dat ‘s zomers 

het water in Oostdongeradeel niet boven Oostdongeradeels 

zomerpeil stond en ‘s winters datzelfde water in Oostdongeradeel 

niet meer dan een voet boven het zomerpeil van 

Oostdongeradeel stond. 

Deze afspraak moest wel gemaakt worden, omdat anders wegens 

het hoogteverschil tussen de beide Dongeradelen, met name 

Oostdongeradeel gevaar liep af en toe onder te lopen. 

Naast de genoemde regelingen werd ook de schatplichtigheid 

van de in de inpoldering gelegen landen geregeld. Voortaan 

zouden de landen schatplichtig zijn aan de Ezumazijl en wel 

vanaf de eerste mei van het jaar waarin de inpoldering tot stand 

zou komen. Tevens zouden de landen van Westdongeradeel, 

die tot dan toe schatplichtig geweest waren aan de Oostrumerzijl, 

vanaf die datum vrij zijn van deze laatste schatplicht en ook 

alleen maar meer bijdragen aan de Ezumazijl. 

De kosten van alle in verband met de nieuwe regeling aan te 

leggen werken zouden omgeslagen worden over de bij de 

inpoldering behorende pondematen. Tot deze nieuwe werken 
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De overzichtskaart op de 2 volgende pagina's 

geeft het grondgebied weer van het waterschap 

"De Polder van Oost- en Westdongeradeel’ 

na 1964 

werd ook gerekend het opslatten van de Oude Peasens. Ook 

de kosten van onderhoud van deze nieuwe werken zouden, met 

uitzondering van die van de Ezumazijl, gedragen worden door 

de bij de inpoldering behorende landen. 

Tenslotte werd nog bepaald dat indien deze nieuwe regeling 

voor de afstroming van overtollig water binnen de Dongeradelen 

geen voldoende oplossing gaf, op kosten van het 

gemeenschappelijk polderbestuur een pijp zou worden gelegd 

onder de zeedijk van Westdongeradeel of op een andere plaats. 

En als dit niet een voldoende oplossing zou blijken te zijn er 

dan naar een andere oplossing zou worden gezocht net zo lang 

tot de bestaande problemen waren opgelost. 

Het hierboven genoemde plan werd op 2 november 1820 te 

Metslawier voor de gecommitteerden van Oostdongeradeel en 

de grietman en‘de secretaris van deze grietenij aangenomen. 

De ondertekenaars waren: De gecommitteerden K. R. Wobma, 

Anjum, U. D. Stiemsma, Anjum, A. E. Kingma, Engwierum, 

M. R. Binnema, Engwierum, R. M. Douma, Ee, J. P. Boersma, Ee, 

B. B. Terpstra, Jouswier, L. F. Westra, Jouswier, M. D. Mellema, 

Oostrum, S. D. Mellema, Oostrum, Wijbe W. Keuning, Aalzum, 

L. P. Banga, Aalzum, F. T. Wiersma, Wetzens, P. P. Boersma, 

Wetzens, J. Bouma, Niawier, P. E. Rijpma, Niawier, H. H. Wijnia, 

Oosternijkerk, A. L. Blom, Oosternijkerk, Jan F. Dijkstra, Peasens, 

E. W. Meindersma, Peasens, R. G. Sinia, Lioessens, H. M. Rijpersma, 

Lioessens, N. Benthem, Morra, P. T. van Kleffens, Morra, 

J. P. Reiding, Metslawier en J. Witteveen, Metslawier. 

Verder grietman F. de With en secretaris F. Witteveen. 

Op 4 november 1820 volgde de ondertekening van het plan te 

Ternaard. Hier waren de ondertekenaars: De gecommitteerden 
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J. K. Sipma, Holwerd, S. P. de Groot, Holwerd, R. Posthumus, 

Ternaard, T. R. Koopmans, Ternaard, H. J. Hartmans, Wierum, 

K. D. Hartmans, Wierum, K. P. Bosch, Nes, H. D. Hartmans, Nes, 

A. E‚ van der Woude, Hantumhuizen, J. P. Banga, Hantumhuizen, 

D. H. Westra, Hantum, G. J. Hannema, Hantum, A. A. Mokma, 

Hantumeruitburen, P. W. Feddema, Hantumeruitburen, 

W. D. Ploegsma, Hiaure, H. J. Mokma, Hiaure, H. J. Swart, 

Betterwird, P. van Prins, Betterwird, Jan J. van der Meer, 

Bornwird, B. T. Rintjema, Bornwird, J. T. Stinstra, Foudgum, 

J. B. de Jong, Foudgum, A. M. Martens, Brantgum, W. J. Hannema, 

Brantgum, J. IJ. Poortinga, Waaxens en Tiete Olivier, Waaxens. 

Voor de grietman van Westdongeradeel, die afwezig was, 

tekende W. J. ldsardi, terwijl ook de secretaris van 

Westdongeradeel Jan Klazes het plan namens de grietenij 

tekende. 

Op 8 november 1820 werd het plan met een begeleidend 

schrijven van de grietmannen van Oost- en Westdongeradeel 

ter finale goedkeuring toegezonden aan Gedeputeerde Staten 

van Friesland. Op 1 februari 1821 antwoordden de Staten met 

de goedkeuring van het plan, waarmee Cost- en Westdongeradeel 

een nieuw reglement inzake de waterhuishouding kregen. 

Onmiddellijk daarna begon men met de uitvoering van de 

nieuwe regeling. Krachtens artikel zeventien van het nieuwe 

reglement werden door de landeigenaren van de inpoldering 

nieuwe gecommitteerden gekozen, vit ieder dorp twee. Daarop 

benoemden de nieuwe gecommitteerden voor elke grietenij 

drie leden, die als nieuw Polderbestuur gingen fungeren. 

Het nieuwe polderbestuur had de volgende samenstelling: 

Voor Westdongeradeel werden verkozen: A. Martens, Brantgum, 
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L. L. Olivier, Hantum en Worp van Peima, Ternaard. 

Uit Oostdongeradeel kregen in het nieuwe bestuur zitting 

J. P. Reiding, Metslawier, N. P. Benthem, Morra en M. D. Mellema, 

Oostrum. 

Behalve dat in 1821 het nieuwe polderbestuur in functie trad 

werd in dit jaar ook met de werken voor de nieuwe inpoldering 

van Oost- en Westdongeradeel begonnen. Zo werd in dit jaar 

de nieuwe dijk Dokkum - Holwerd gelegd. Verder werd in dit 

jaar de sluis bij de herberg Altena gebouwd. Deze sluis kwam, 

zoals boven reeds vermeld, in de plaats van de in de Ternaarder- 

vaart of de Steensloot geplande sluis. Provinciale Staten van 

Friesland gingen op 15 mei 1821 accoord met deze wijziging, 

die plaats had gevonden op voorstel van het nieuwe 

polderbestuur. 

De in 1821 begönnen en uitgevoerde inpoldering werd metéén 

al een groot succes. Terwijl door overvloedige regenval in de 

winter van 1821 - 1822 het buiten de inpoldering liggende land 

een binnenzee gelijk was, had de nieuwe polder van Oost- en 

Westdongeradeel geen overtollig water van betekenis. Wel had 

de dijk langs de Holwerdervaart het provinciale water maar 

ternauwernood kunnen keren, reden waarom de polderdijk 

Dokkum - Holwerd in 1822 werd verzwaard en verhoogd. Deze 

dijkverhoging en verzwaring bewees met name in de winter 

van 1824 - 1825 haar nut. Immers in die winter braken op tal 

van plaatsen in Friesland de zeedijken door. Algehele 

overstromingen waren voor verschillende grietenijen en polders 

het gevolg. Zo overstroomden o.a. de Engwierumerpolder, 

de Ganzepolder, de Ternaarderpolder, de Oostholwerder- en 

de Westholwerderpolder, maar de polder van Oost- en 
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Westdongeradeel bleef droog. 

Wel was er in deze polder op verschillende plaatsen sprake 

van overvloeiing en zelfs was er een doorbraak in het 

Schapedijkje geweest, die echter tijdig kon worden hersteld. 
Toch waren deze zaken voor de volmachten en het polderbestuur 
van Oost- en Westdongeradeel aanleiding om een plan te 
maken teneinde de dijken van de inpoldering opnieuw te 

verhogen en wel tot zes voet boven zomerpeil. 

Maar tegen deze dijkverhoging rees verzet met name van de 

niet-ingelanden, die van mening waren dat men terzake van 

de inpoldering niet moest gaan overdrijven. 

Goed, voor de landen van Oost- en Westdongeradeel mocht de 

nieuwe inpoldering dan gunstige resultaten hebben gehad, 

maar voor de landen buiten deze inpoldering was de wateroverlast 
alleen maar toegenomen, omdat deze niet meer konden lozen 
via de Ezumazijl. Daarom wendden de tegenstanders van de 
nieuwe dijkverhoging zich tot de Staten van Friesland met het 

verzoek om de nieuwe dijkverhoging te verbieden. 

Wie waren nu de tegenstanders van de nieuwe dijkverzwaring 

en verhoging? Hun namen vinden we onder de brief, die zij 

de Staten stuurden. Zij waren: D. Fockema, S. Fockema en 

N. Fockema, die alle drie te Leeuwarden woonden en eigenaren 

waren van drie en halve zathen en landen. Verder J. P. Hania, 

Cornelis Helder, T. J. Helder, A. J. de Jongh van Persijn van Nauta, 

die te Rinsumageest woonden en eigenaren waren van een 

zathe en landen, een behuizing en een hornleger. Tenslotte 

staan onder de brief vermeld: Jacob S. Tuininga, A. J. de Groot, 

B. S. Mellema, R. F. Spriensma, P. J. de Groot, S. K. Terpstra, 

Op 16 juni 1825 deden de Staten uitspraak in deze zaak. Zij 

stelden de tegenstanders in het gelijk en stonden het polderbestuur 

van Oost- en Westdongeradeel niet toe de dijken opnieuw te 

verhogen. 

Het polderbestuur liet het er niet bij zitten. Nadat het via de 

Staten het request van de tegenstanders had ontvangen deelde 

het de Staten zijn zienswijze mee, dat nl. de nieuwe inpoldering 

ook betekende dat de provincie ontlast was van een deel van 

het overtollige water nl. voorzover het uit Westdongeradeel 

kwam, dat immers voor die tijd via de provinciale sluizen 

afwaterde. Bovendien, zo stelde men van de zijde van het 

polderbestuur, zou de provinciale waterhuishouding aanmerkelijk 

verbeterd kunnen worden door het maken van “een genoegzaam 

breed en diep canal, regt vit de Bergumermeer bij het huis 

ter Lune, in het groot diep gebragt”. 

Toch hielp deze zienswijze het polderbestuur niet bij haar pogen 

de dijken opnieuw verzwaard en verhoogd te krijgen, want de 

Staten hielden voet bij stuk en hun “neen” bleef neen, waardoor 

de dijkverhoging uitbleef. 

  

R. P. Helder, Wed. N. van Kleffens, W. Alberda en A. Dorhout. 
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het voortbestaan van “De Polder van Oost-en Westdongeradeel” 
Te 

  

bedreigd 
  

De eerste belangrijke wijziging voor het waterschap “De polder 

van Oost- en Westdongeradeel’ kwam tot stand in het jaar 1859. 

In dat jaar besloten de Staten het oude polderreglement van 

1820 te vervangen door een nieuw. 

Dit nieuwe reglement bepaalde dat de dijk, die liep van Dokkum 

in de richting van Holwerd, tot aan de Harinxmastate te Waaxens 

een hoogte moest hebben van „gemiddeld 1.25 meter boven 

zomerpeil. Verder schreef het nieuwe reglement voor dat de 

sluizen bij Altena, de Anjumerpijp, de sluis in de Zuider Ee bij 

het Schapedijkje en de Ezumazijl onderhouden moesten worden 

door de polder van Oost- en Westdongeradeel. Dit gold ook 

voor de schuifdam in de Jaarlasloot. 

Verder bepaalde het nieuwe reglement ten aanzien van de 

onderhoudsplicht dat er voortaan generale polder- en zijlomslagen 

zouden worden geheven van de ongebouwde eigendommen, 

met uitzondering van de huissteden, erven en de bebouwde 

kommen of buurten van de dorpen. Tegelijk werd bij dit 

reglement bepaald dat Westdongeradeel de helft van de schatting 

van de landen, die in Oostdongeradeel aan de Ezumazijl 

schatplichtig waren, moest opbrengen. 

Ook ten aanzien van de afwatering werd een nieuwe afspraak 

gemaakt. Oostdongeradeel kon afwateren via de Ezumazijl, 
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terwijl Westdongeradeel, mits de waterstand op de provinciale 

boezem het toeliet, kon afwateren via de sluizen bij Altena 

en door de Anjumerpijp. Met name deze laatste 

afwateringsmogelijkheid was onvoldoende, reden waarom in 

1871 onder Bornwird een windwatermolen gebouwd werd, die 

het water vit Westdongeradeel vitsloeg op de provinciale boezem. 

Deze windmolen, die naast een vlucht van 22.50 meter, twee 

vijzels had, die afzonderlijk van elkaar en gezamenlijk gebruikt 

konden worden, werd mogelijk doordat de Staten op 30 maart 

1870 een wijziging in het polderreglement aanbrachten. Deze 

Watermolen Damzijl, bouwjaar 1871, 

afgebroken + 1930 
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wijziging hield in dat voortaan, wanneer nieuwe werken in 

verband met de verbetering van de waterlossing moesten worden 

aangelegd, deze regeling zou gelden dat wanneer er nieuwe 

werken in Westdongeradeel zouden worden aangelegd de 

ingelanden van Oostdongeradeel per hectare de helft van het 

bedrag, dat in Westdongeradeel daarvoor geheven werd, zouden 

bijdragen. Werden nieuwe werken in Oostdongeradeel 

aangelegd dan gold de regeling in omgekeerde richting. 

In 1876 werd het polderreglement opnieuw gewijzigd door de 

Staten. Hierdoor werd het mogelijk dat er een nieuwe sluis in 

de stadsgracht bij Dokkum, onder Aalsum, gebouwd werd ter 

vervanging van de sluis bij Altena en de Anjumerpijp. Verder 

schreef dit reglement voor dat de dijk Dokkum - Holwerd 

voortaan minstens’ een hoogte moest hebben van 1.25 meter 

boven zomerpeil. 

Intussen hieven de nieuwe watermolen bij Bornwird en de sluis 

in de stadsgracht van Dokkum de afwateringsproblemen binnen 

de inpoldering niet op. De hoge waterstanden bleven. Wat 

hieraan te doen? 

Verschillende ingelanden meenden dat alleen afzonderlijke 

bemaling vitkomst zou bieden. Daarom werd bij besluit van 

de Staten van / april 1880 het ruim vierhonderd hectare tellende 

waterschap “Het Hantumerleeg’” opgericht, dat met behulp van 

een nog te bouwen watermolen zijn water zou uitslaan op de 

boezem van Westdongeradeel. Dit voorbeeld deed volgen, 

want in 1881 werd door diverse ingelanden vooral uit 

Westdongeradeel een verzoek aan de Staten gericht om nieuwe 

bemalingswaterschappen te stichten. Als namen werden 

daarvoor aangegeven: de Ketelvaart, de Hulp en de Selfhelp. 

Toch zag niet iedereen de oplossing van de problemen in de 
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Noordervallaat anno 1973 
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oprichting van nieuwe bemalingswaterschappen, Daarom dienden 

E. F. Botma en honderdzeventien andere ingelanden bij de 

Staten een verzoek in om voor rekening van de provincie zodanige 

maatregelen te nemen dat de waterafvoer in de polder 

voldoende verbeterd werd. 

De Staten besloten op 7 juli 1881 de bij hen binnengekomen 

problematiek voor te leggen aan de Gedeputeerde Staten. 

Op 27 december 1881 gaf de hoofdingenieur van de provinciale 

waterstaat zijn mening over de problemen. Hij zocht de oplossing ° 

van de problemen in de sluiting van de Jaarlasloot en in een 

noodzakelijke afzonderlijke en gedeeltelijke bemaling van 

Westdongeradeel. Deze afzonderlijke bemaling hield in dat de 

Ternaardervaart en de Peasens in open verbinding werden 

gebracht met de provinciale boezem. Hierdoor zouden dan de 

hoge gronden onder Peasens, Nes, Wierum en Ternaard op 

natuurlijke wijze kunnen afwateren. Ook de ontworpen 

bemalingswaterschappen „De Hulp” en „Selfhelp” zouden hun 

bijdrage kunnen leveren in de oplossing van de problemen, 

mits zij werden uitgebreid tot de Peasens, terwijl er dan verder 

nog een afzonderlijk nieuw bemalingswaterschap moest komen 

voor de landen onder Bornwird en die langs de Holwerdervaart. 

Op deze manier, aldus de hoofdingenieur, zouden alle gronden 

in Westdongeradeel, op de vrij vitwaterende gronden in het 

noorden van deze gemeente na, kunnen worden bemalen. En 

mocht het provinciale boezemwater door een sterke zuidenwind 

een hoog peil bereiken, dan zou dat boezemwater door het 

verlaat in de Nieuwevaart te Dokkum moeten worden gekeerd. 

Cm de bemaling in Westdongeradeel in zulke omstandigheden 

dan toch te laten doorgaan zou een stoomgemaal bij het verlaat 

aan de stadsgracht te Dokkum uitkomst bieden. 
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Niet dat hij zelf voorstander van dit plan was. Nee dat niet, 

want hij vond het financieel te duur. Zelf zou hij liever een 

stoomgemaal aan de stadsgracht van Dokkum zien verrijzen op 

een zodanig peil dat alle gronden van Westdongeradeel daarop 

voldoende zouden kunnen afwateren. Ook voor Oostdongeradeel 

achtte hij zo'n stoomgemaal gewenst. Hij zou een plaats moeten 

krijgen aan de hoge boezem aan de sluis te Ezumazijl. Wel 

vond hij het billijk als de Staten deze nieuwe gemalen geheel 

of gedeeltelijk zouden betalen. 

Uiteindelijk kwam er uit de bus dat Gedeputeerde Staten zich 

uitspraken voor de sluiting van het Jaarlagat. Verder zo vond men 

zou de polder van Oost- en Westdongeradeel moeten worden 

opgeheven en vervangen worden door twee afzonderlijke 

waterschappen te weten Oostdongeradeel en Westdongeradeel, 

dit laatste te verdelen in één of meer waterschappen. Overigens 

waren Gedeputeerde Staten wel van mening dat één en ander 

niet buiten het Polderbestuur om gedaan kon worden en dat 

daarom in het overleg over deze zaken het polderbestuur moest 

worden betrokken. Daarom stelden Gedeputeerde Staten voor 

hen op te dragen een afdoende verbetering van de afwatering 

van Oost- en Westdongeradeel voor te bereiden en daartoe te 

zijner tijd de nodig geachte voorstellen aan de Staten aan te 

bieden. Hiertoe werd door de Staten op 9 november 1881 besloten. 

Gedeputeerde Staten gingen toen aan het werk en op 26 januari 

1882 waren zij al een heel eind gevorderd. Zij waren toen tot 

de conclusie gekomen dat het waterschap de polder van 

Oost- en Westdongeradeel opgelost zou moeten worden in een 
afzonderlijk waterschap Oostdongeradeel, dat de gemeente van 

die naam omvatte met uitzondering van de gronden ten noorden 

van de Peasens, en in één of meer afzonderlijke waterschappen 
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in Westdongeradeel, die tezamen behalve de gemeente van die 

naam ook een klein gedeelte van Oostdongeradeel zouden 

bevatten. Verder, zo concludeerden Gedeputeerde Staten, zou dat 

gedeelte van Oostdongeradeel dat begrensd werd door de 

Peasens, de Aalsumervaart en de Nieuwevaart door middel van 

een grondpomp in de Aalsumervaart moeten lozen op 

Oostdongeradeel. En indien daar een kade voor nodig was, deze 

aangebracht zou moeten worden. 

De scheiding van beide gebieden zou, aldus Gedeputeerde Staten 

plaats kunnen vinden door de afsluiting van de Jaarlasloot, 

terwijl de waterschapswerken uit elk gebied in onderhoud en 

beheer zouden komen bij de nieuwe afzonderlijke waterschappen. 

Mocht met name Westdongeradeel in nog meer waterschappen 

uiteen vallen dan kwam de windwatermolen te Bornwird onder 

beheer en‘ eigendom van de provinciale waterstaat. 

Tenslotte bepaalden Gedeputeerde Staten dat de gronden 

tussen de Nieuwevaart en Dokkum buiten de twee nieuwe 

waterschappen gehouden zouden worden. 

Gedeputeerde Staten zonden het door hen opgestelde ontwerp 

daarop toe aan het polderbestuur van Oost- en Westdongeradeel 

met het verzoek om het zes weken lang ter inzage te leggen in 

elk dorp van de polder alsook te Dokkum, opdat ieder zich 

een voorstelling kon maken van dit ontwerp en met eventuele 

bezwaren zou kunnen komen. 

Dat laatste gebeurde inderdaad. Het gevolg was dan ook dat het 

voorstel tot scheiding van de polder in twee afzonderlijke 

waterschappen door de volmachten in beginsel werd aangenomen 

met de kleinst mogelijke meerderheid. De stemmenverhouding 

was veertien voor en dertien tegen. Bovendien, zo besloten de 

volmachten, zou bij definitieve aanvaarding het polderbestuur 
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hen eerst nog bepaalde voorwaarden moeten aanbieden. 

De tegenstanders van het scheidingsvoorstel werden vooral in 

Westdongeradeel gevonden. Men zag daar grote bezwaren 

als de Jaarlasloot werd afgesloten. Oostdongeradeel 

zag in het voorstel wel heil omdat het juist door de sluiting van 

de Jaarlasloot “bevrijd zou worden van het water van 

Westdongeradeel, 

Waren de volmachten niet eensgezind ook het polderbestuur 

zelf muntte niet vit door eenstemmigheid, wat niet verwonderlijk 

was omdat de bestuursleden afkomstig waren uit de gemeenten 

Oost- en Westdongeradeel. Daarom kwam men ook moeilijk 

tot het stellen van de door de volmachten verlangde voorwaarden. 

In de volmachtenvergadering van 30 september 1882 werd het 

voorstel tot scheiding van de polder in afzonderlijke 

waterschappen opnieuw aan de orde gesteld. Er aan verbonden 

was de voorwaarde dat als het inderdaad tot een scheiding 

kwam, in elke gemeente voor rekening van de provincie 

Friesland een stoomgemaal zou worden gebouwd met 

bijbehorende werken “voldoende geschikt en berekend om het 

boezemwater voor zoover nodig tijdig af te voeren”. 

Voorstel en voorwaarde kregen echter geen meerderheid, 

waarna men besloot de voorwaarden, die het polderbestuur 

gemaakt had, in handen te leggen van een commissie, die bestond 

vit zes volmachten, drie vit elke gemeente. Maar ook deze 

commissie gelukte het niet de voorwaarden op te stellen, die de 

scheiding van het waterschap zou bewerken. 

Op 12 maart 1883 verzocht het polderbestuur Gedeputeerde 

Staten dan ook om het voorstel tot scheiding van het waterschap 

in afzonderlijke nieuwe waterschappen voorlopig te laten rusten 

en het polderbestuur de tijd te geven verbeteringen in de 
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Gedenksteen 

bij het gemaal 

te Ezumazijl 

VOOR DE NAKOMELINGEN 

In den jare 1671 is deze Ezumazijl gelegd onder directie van Georg Wilko van 
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Heer van Vischuizen en Wiarden, Grietman over 
Dongeradeel oostzijde der Paezens en Gedeputeerde Staat van Friesland 
en 
Ir, Philippus van Humalda Raad ordinaris in den Hove van Vriesland beide 
wegens de landeigenaars daartoe gecommitteerd zijnde de eerste steen gelegd 
den 27 Junij des avonds tusschen vier en vijf uur, door Wilko van Holdinga 
vrineer toe Schwartzenberg en Hohenlandsberg Heer van Vischhuizen en 
Wiarden, old in t‘ agtste jaar en Ir. Frans van Humalda, old in t' elfde jaar. 

Op order van de Heeren Jr. Schwartzenberg en de Heer H. H. v. Harsma, 
als daartoe gearithoriseert zijnde door de Heeren Dorpsvolmagten is in den jare 1745 
den 5 Julij de Ezumazijl drooggemakt en onder de muuren bevonden dat de 
doorheijengen en de heipalen geheel weggeeten waren door de zeewormen 
zoodat op nieus het vront tot tien voet agter de groote vloeddeuren onder waater langs 
de geheele zijl alles op nieus is gemaakt en de ro?tehk verbeterd zoodat alle 
'‘t houtwerk onder waater met eene rollag van steen is bemetselt en 
de slag balken met koeper bekleet zulks onder waater afgedaan door 
Gods zeegen gelukkig volbragt den 26 Novb. 1745 

De sluis alhier is in de maand Augustus 1879 drooggemaakt, waarna de 
bestaande gebreken aan het muurwerk zijn hersteld en de houten puntstukken 
en slagdorpels door hardsteen vervangen. 
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bestaande situatie aan te brengen. 

De hoofdingenieur van de provinciale waterstaat verwachtte 

blijkens zijn rapport van 24 maart 1883 van deze aan te brengen 

verbeteringen niet veel omdat ze niet leidden tot vergroting 

van de oppervlaktewaterberging. Wel was hij van zijn kant bereid 

mee te werken aan elke verbetering hoe klein ook. 

In 1885 was het nog niet tot een vitdragende zaak gekomen. 

De Staten besloten toen om een speciale commissie te benoemen, 

die zo mogelijk met voorstellen zou komen om de waterstaat 

in de polder van Oost- en Westdongeradeel afdoende te regelen. 

In de commissie werden door de Staten benoemd W. A. van der 

Sluis, mr. C. W. A. Buma, mr. H. Binnerts, J. S. Potter van Loon 

en M. H. Tromp. 

Al in 1886 bracht de commissie uitvoerig rapport vit aan de 

Staten. Maar dat de in hun rapport voorgestelde regelingen 

afdoende waren, waren zij niet van mening. 

Resultaat van het rapport was echter dat de Staten op 8 juli 1886 

besloten een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar het 

waterafvoerend vermogen van de Ezumazijl en naar de 

boezemoppervlakte van Oost- en Westdongeradeel. Verder zou 

men onderzoeken wat slatting en zo nodig verbreding van de 

Zuider Ee zou kosten. Dit in verband met de waterafvoer van 

Oost- en Westdongeradeel gezamenlijk alsook voor 

Oostdongeradeel afzonderlijk. De in 1885 benoemde commissie 

werd met dit onderzoek belast. Deze commissie, waarin intussen 

de heren mr. H. Binnerts en Potter van Loon herbenoemd waren 

en de heer H. Luiking de opengevallen plaats van W. A. van der 

Sluis had ingenomen, ging dadelijk aan het werk en kwam tot 

de conclusie dat de Ezumazijl en de watermolen te Damzijl 

voldoende capaciteit hadden om het gemiddeld in het gebied 
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vallende water af te voeren. 

Bovendien was er zelfs nog overcapaciteit, die in buitengewone 

omstandigheden gebruikt zou kunnen worden. 

Zij waren dan ook van mening dat het niet raadzaam was om 

de aanhangige verzoeken om oprichting van afzonderlijke 

waterschappen in Westdongeradeel in te willigen. Verder 

meenden zij dat het reglement op het onderhoud en bestuur 

van de polder van Cost- en Westdongeradeel op het punt van 

de lasten gewijzigd moest worden. Deze lasten dienden 

gemeenschappelijk gedragen te worden. 

Tenslotte waren ze van mening, dat als belanghebbenden een 

betere toevoer van het water naar Ezumazijl en de molen te 

Damzijl en van die molen naar de Dokkumer Ee zouden maken 

en zij de stroom- en andere sloten, alsook de pompen in goede 

staat brachten en hielden, de waterstaat in de polder van 

Oost- en Westdóngeradeel voldoende geregeld was. 

Op 12 juli 1887 besloten de Staten de eerste conclusie van de 

commissie ongewijzigd over te nemen. En daarmee was de 

scheiding van de polder in twee afzonderlijke waterschappen 

van de baan en bleef de polder één geheel. 

Verder besloten zij de onderhoudskosten gelijkelijk per hectare 

om te slaan. Het laatste deel van de conclusies werd niet door 

de Staten overgenomen, daar de commissie het voorstel tijdens 

de Statenvergadering introk, zodat de waterlossingssitvatie in 

de polder van Oost- en Westdongeradeel bleef zoals die was. 

Wel zou de verbetering van de stroomkanalen in de komende 

jaren de nodige aandacht krijgen. 
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de periode 1887 - 1944 
  

Zoals aan het einde van het vorige hoofdstuk al werd opgemerkt 

kreeg in de jaren na 1887 vooral de verbetering van de 

stroomkanalen de nodige aandacht. Eigenlijk was dat al begonnen 

in 1883 toen de Staten het vaarwater van de Zuider Ee vanaf 

Dokkum tot aan de Ezumazijl en het vaarwater van de Peasens, 

dat liep van de Aalsumervaart tot aan het dorp Peasens, in 
onderhoud en beheer overnamen. 

Als verbetering van de stroomkanalen moet ook gezien ‘worden 
het in 1884 voor rekening van de provincie uitdiepen van de 

Peasens tot een diepte van één meter en vijftig centimeter 
beneden het peil van Westdongeradeel. Tegelijkertijd werd bij 

deze gelegenheid de Peasens gebracht op een bodembreedte 

van vier tot zes meter. 

In 1887 werd voor rekening van de provincie de bestaande geul 

van de Zuider Ee vanaf de Reidswal onder Metslawier tot aan de 

Ezumazijl verbreed en verdiept. Bij deze gelegenheid werd 

tevens de sluiskom bij de Ezumazijl op een gemiddelde breedte 
van honderd meter gebracht. Twee jaar later was het weer de 
provincie, die aan verbetering van de stroomkanalen deed. Nu 
werd voor haar rekening de noordwestzijde van de sluiskom 

buiten de geul gebracht op een diepte van één meter vijftig. 
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In 1893 werd de Peasens weer uitgediept over een lengte van 

veertien honderd meter, terwijl zeven jaar later de gehele 

Peasens uitgediept werd. Datzelfde gebeurde in 1911 met de 

Zuider Ee en in 1913 nog eens met de Peasens. 

Uit dit alles blijkt wel dat met name de hoofdstroomkanalen In 

deze jaren goed door de provincie werden onderhouden. 

Toch bevredigde ook in deze jaren de algehele waterstaatkundige 

toestand van Oost- en Westdongeradeel niet, wat er uiteindelijk 

toe leidde dat in 1918 bij Gedeputeerde Staten een verzoek 

binnen kwam dat vroeg om de oprichting van een 

bemalingswaterschap ‚de Kolken’” in Oostdongeradeel, ter 

greotte van ongeveer vijftien honderd en vijftig hectare. 

De Staten waren van mening, dat de waterhuishouding in 

Oost- en Westdongeradeel hiermee niet voldoende geholpen 

zou zijn en zij droegen op 24 januari 1918 de hoofdingenieur 

Hoogwater in "de Kolken"' 
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van de provinciale waterstaat op om te onderzoeken of een 

kanaal van Ezumazijl naar Oostmahorn en een zeesluis bij 

worden in de stichting van kunstmatige lozingsmiddelen. 

Op 20 oktober 1924 werd het polderbestuur door de Staten 

ingelicht over het door de hoofdingenieur uitgebrachte rapport. 

Het polderbestuur was van mening dat “de verbetering van 

de afwatering moest worden gezocht langs kunstmatige weg”. 

Tevens vroeg het polderbestuur de Staten om goedkeuring dat 

de opzichter van de polder opgedragen werd om in overleg 

met en met goedvinden van de hoofdingenieur de voorbereiding 

van deze plannen opnieuw te beginnen en ze nader uit te 

Oostmahorn de nodige verbetering kon brengen. Tegelijk moest 

hij dan nagaan of het wenselijk was Westdongeradeel te laten 

lozen op de Friese boezem. 

Op 11 februari 1924 bracht de hoofdingenieur rapport uit aan 

de Staten. In zijn rapport stelde hij dat voor de verbetering van 

de afwatering in de polder van Oost- en Westdongeradeel twee 

werken. 

In de tweede plaats zou een verbetering gevonden kunnen Deze toestemming kwam. De opzichter van de polder ging aan 

| het werk en in 1926 kon het polderbestuur een plan en begroting 

| Uitbreken van de doorgang in de oude bij de Staten indienen voor twee electrische gemalen (één te 

Ezumazijl en één te Dokkum). Het gemaal te Ezumazijl kostte 

f 169500,— en dat te Dokkum, dat bestemd was voor de 

waterlossing van Westdongeradeel f 65500 —. Naast de beide 

gemalen zou de natuurlijke afstroming behouden blijven. En 

indien dit alles toch nog onvoldoende zou zijn, dan zouden de 

boezems van Oost- en Westdongeradeel gescheiden worden 

en beide gemeenten zouden dan op hun eigen electrische gemaal 

| zoeken in een verbetering van de natuurlijke lozingsmiddelen. 

Resten van de fundering van de oude sluis 

sluismuur ten behoeve van de stroomkoker door paalworm verteerd 

(26-6-1930) 

| mogelijkheden waren. Allereerst zou men die verbetering kunnen | 

|   
aangewezen zijn. 

Gedeputeerde Staten hadden naar dit plan wel oren en besloten 

op 21 december 1927 om de stichting van beide gemalen te 

subsidiëren tot een maximum van dertig procent. Het 

polderbestuur vond dit wat weinig en vroeg in 1928 een subsidie 

van vijftig procent. 

Tot een behandeling van deze vraag van het polderbestuur 

door de Staten kwam het echter niet doordat het polderbestuur 

de aanvrage weer introk en een gewijzigd plan bij de Staten 

indiende. Dit gewijzigde plan hield in dat men voorstelde de      



  

waterlossing van de Dongeradelen te centraliseren via de 

Ezumazijl alleen. Hiervoor was o.a. nodig een verbreding van de 

Jaarlasloot en de Zuider Ee‚ vanaf de Jaarlasloot tot de sluiskolk 

te Ezumazijl. Weliswaar bedroegen de totale kosten nu 

f 320.000—, maar, zo schreef de hoofdingenieur van de provinciale 

waterstaat op 23 juni 1928 aan de Staten “een voordeel van het 

gewijzigde plan is ontegenzeggelijk, dat al het overtollige water 

van de boezem van Westdongeradeel naar zee wordt gebracht 

zonder tussenkomst van de Friese boezem’. Vooral in de praktijk 

betekende dat een ontlasting van de Friese boezem, waardoor 

de hoofdingenieur meeging met het nieuwe plan. 

Op 24 juli 1928 aanvaardden de Staten het gewijzigde plan en 

zij besloten jaarlijks in de kosten bij te dragen een bedrag, dat 

evenredig is “aan de som, die jaarlijks voor mechanische bemaling 

van Frieslands boezem per ha wordt geheven krachtens de 

bemalingswet’’. 

Op 4 oktober 1928 kwamen de volmachten bijeen om met elkaar 

te spreken over het subsidiebesluit van de Staten. Men verzocht 

de Staten het besluit terug te nemen en alsnog te willen toestaan 

dat de polder zou ontvangen een jaarlijkse uitkering per hectare 

gelijk aan het bedrag dat de provincie jaarlijks per hectare aan 

de mechanische bemaling van de Friese boezem ten koste legde. 

Op 29 janvari 1929 besloten de Staten hiertoe en zij verklaarden 

het besluit van 24 juli 1928 nietig. Hierna konden de plannen 

vitgevoerd worden. Daadwerkelijk werd aan de uitvoering van 

de plannen begonnen in de jaren 1930 en 1931. De Zuider Ee 

werd aan het benedeneinde gebracht op een bodembreedte 

van 22.10 meter, die geleidelijk verliep tot 9.50 meter aan het 

boveneinde. 

Verder werd het gemaal te Ezumazijl ingericht met drie gelijke 
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Laatste gedeelte van de fundering onder het 

gemaal bij de stroompijlers (20-8-1930) 

Ontgraving funderingsput (28-6-1930) 

Stork schroefpompen, die ieder een vermogen hadden van 250 m? 

per minuut. Deze pompen werden aangedreven door 

electromotoren en geplaatst in een machinehal van 14.05 x 14.10 

meter vloeroppervlakte. Ook werd een deel van het gebouw 

ingericht als transformatorruimte. 

Het gemaal werd verder zo geplaatst dat het door de pompen 

Aankomst pompen voor gemaal Ezumazijl 

te Dokkum 
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opgevoerde water door een in gewapend beton geconstrueerd 

riool van 6 x 2.70 meter in de sluiskolk werd gebracht en naar 

zee werd gevoerd. Dit had het grote voordeel dat er nu geen 

nieuwe afsluitbare doorgang door de zeedijk behoefde te komen. 

Bij de aansluiting van het riool op de sluiskolk ontdekte men dat 

de fundering van de sluis zelf door paalwormen was aangetast, 

wat tot gevolg had dat men besloot tot de bouw van een nieuwe 

  

Motoren in het gemaal „Dongerdielen'' Ontgraving duiker hulpgemaal bij sluis Stroomkoker t.b.v. hulpgemaal te Dokkum 
te Ezumazijl - | te Dokkum (oct. 1930) 

De vernieuwing van de sluis vond plaats in 1931 - 1932. De 

nieuwe sluis kreeg een lengte van 48.50 meter, terwijl de breedte 

tussen de slagstijlen op zes meter werd gebracht en de 

slagdrempeldiepte op 1.70 meter beneden Oostdongeradeels peil. 

De vloer en de damwand van de nieuwe sluis werden van 

gewapend beton gemaakt. Bovendien kreeg de nieuwe sluis 

drie stel puntdeuren t.w. een stel stormdeuren in het bovenhoofd 

Het stellen van de pompen van het hulpgemaal te Dokkum 

  

sluis op de plaats van de oude. De kosten hiervan werden 

geraamd op f 265.000, —. Op 12 maart 1931 besloten de Staten | 

in de kosten van deze nieuwe sluis 25°/ vit de provinciale 

middelen bij te dragen. 
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en een stel vloeddeuren met een stel ebdeuren in het 

benedenhoofd. 

Enkele jaren later — we schrijven dan 1934 - 1935 — werd de 

schuifdam van de Jaarlasloot verruimd. De Jaarlasloot zelf werd 

op een diepte gebracht van 1.60 meter beneden het peil van 

Oostdongeradeel. Verder werd bij deze gelegenheid de bodem 

van de Jaarlasloot bij de Zuider Ee gebracht op een breedte 
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Stellen van 

de pompen 

te Dokkum 

(25-10-1930) 

Hoog bezoek: 

V.l.n.r. 

H. W. Bos, Sneek, 

D. v.d, Herberg 
(voorzitter); 

Th. Fokkens (aan- 
nemer); 

W. Booijenga; 
(Opzichter); 

R. Miedema 
(Opzichter Rijks- 
waterstaat) 

(25-10-1930) 

  

  

Hijsch op. 

Hijsch op. 

Sla die paal maar op zijn kop. 

Trek hem nog maar hooger op. 

Drijf die paal maar in den grond. 

Zoover als hij er boven stond. 

Help elkaar 

Trek dan maar. 

Hoog in je bed. 

Strijk met zet. 

Inheien met handkracht der walbeschoeïng 

van het opgespoten terrein (30-5-1931) 

van 5.80 meter, teruglopend tot 4.55 meter bij de Schuifdam, die 

vervangen werd door een Stoneyschuif. 

Het gevolg van al deze werken is geweest dat de waterlossing 

van de beide Dongeradelen nv goed geregeld was. Zelfs bleek 

het vermogen van het nieuwe gemaal te Ezumazijl zo groot te 

zijn dat andere aangrenzende gebieden voor hun waterlossing 

Grondtransport 

ten behoeve 

van de sluisput 

(30-5-1931) 
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Opbouw 

nieuwe sluis 

(15-6-1931) 

Het eerste 

zeewater 

stroomt naar 

binnen 

  

Verbreding van het toevoerkanaa! (bij de Hooibrug) 4-6-1931 

Opening sluis Ezumazijl in 1931 
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zouden kunnen profiteren van het gemaal. Verwonderlijk was 

het dan ook niet dat in 1942 de Oostholwerderpolder aansluiting 

kreeg op de polder van Oost- en Westdongeradeel. In 1944 

volgde de Ternaarderpolder. 

   

        
  

53  



    

  

Gemaal met sluiswachterswoning te Ezumazijl (1931) 

Het gemaal opnieuw maar nu met de nieuwe sluiswachterswoning (1954) 
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de laatste zeven en twintig jaren van het waterschap 

“De Polder van Oost-en Westdongeradeel” 
  

Wanneer wij nu de laatste zeven en twintig jaar van het 

waterschap “De Polder van Oost- en Westdongeradeel" 

samenvatten en beschrijven, dan valt over deze periode het 

volgende te zeggen. Allereerst werden in deze tijd zo rond de 

jaren zestig alle in het waterschap gelegen bemalings- en 

wegwaterschappen opgeheven. 

Verder zien we in 1964 een herhaling van de jaren veertig, 

maar nu wat betreft het grondgebied van Oostdongeradeel. 

Immers in dat jaar werd het waterschap “De Polder van Oost- en 

Westdongeradeel’ uitgebreid met het grondgebied van de 

Anijumer- en Lioessenserpolder en de Engwierumerpolder. Echter 

met dit verschil, dat het water van deze beide laatste polders 

niet wordt afgevoerd via de sluis te Ezumazijl, maar door middel 

van uitwateringsduikers naar het Lauwersmeer. 

Als derde punt moet in dit verband genoemd worden de in 1954 

gereedgekomen ruilverkaveling “De Kolken” in Oostdongeradeel. 

Deze ruilverkaveling had voor de waterlossing dit gevolg dat 

hierdoor de boezem van Oost- en Westdongeradeel kleiner 

werd. Immers tot dan toe had het laaggelegen gebied van de 

Kolken vaak gediend als boezem om het hoogwater in de gehele 

polder op te vangen. Daardoor kon het ook gebeuren dat men 

gaan 
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Het slotenonderhoud anno 1973 Het slotenonderhoud zoals dat nog 

gedaan werd in 1950 

voor 1954 hooi afkomstig vit de Kolken de sluis te Ezumazijl 

kon zien uitdrijven. 

Het jaar daarop (1955) diende „de Polder van Oost- en 

Westdongeradeel’ een aanvrage in om te komen tot ruilverkaveling 

in haar gebied. Wanneer de ruilverkaveling zal zijn uitgevoerd 

zal blijken, dat zij voor wat betreft de waterbeheersing een 

herhaling is van reeds eerder uitgevoerde werken zoals de 

verbreding van de Jaarlasloot en het vitdiepen van de Peasens 

en de Zuider Ee, terwijl voor de afvoer van water uit 

Westdongeradeel een nieuw kanaal gegraven zal zijn tussen 

Bornwird en Aalsum. 

Met deze verkaveling werd daadwerkelijk begonnen in 1971 

toen een begin gemaakt werd met de verbouwing van het 

gemaal te Ezumazijl. 

Deze verbouwing hield in dat de drie instroomkokers van het 

gemaal, die vroeger slechts gebruikt konden worden als één 

lichaam, thans volledig gescheiden van elkaar in gebruik kunnen 
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zijn. Het voordeel hiervan is dat de sluis bij eventuele reparaties 

aan één van de instroomkokers nu niet meer in zn geheel buiten 

werking behoeft te worden gesteld, maar via de beide andere 

instroomkokers kan doordraaien. Hierdoor is een beter rendement 

van de sluis en het gemaal verkregen. 

Cok werd bij deze gelegenheid een half automatische 

kroosreiniger aangebracht, die indien nodig ook met de hand 

bediend kan worden. Het voordeel van deze reiniger is met name 

gelegen in het feit dat nu in tijden van veel kroos het personeel 

van het waterschap niet meer dag en nacht op de kroosbrug 

behoeft te staan om het hek te reinigen. 

Het jaar 1969 was ook een belangrijk jaar in verband met de 

afsluiting van de Lauwerszee. Voor het waterschap was en is het 

voordeel van deze afsluiting vooral gelegen in het feit dat men 

Gemaal te 

Ezumazijl met 

kroosreiniger 
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Hiausterreed 

vroeger 

Hiausterreed nu 

nu geen rekening meer behoeft te houden met de getijden op 

het Lauwersmeer omdat daar nu zoveel mogelijk een vast peil 

wordt aangehouden. Voor de afsluiting van de Lauwerszee 

kon het namelijk gebeuren dat het gemaal dagen achtereen 

stil stond omdat het peil van het buitenwater te hooa was. Het 

gevolg hiervan was dan, dat onder anderen de laaggelegen 

gronden bij Wetzens wateroverlast kregen. 
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Een zesde belangrijk punt in de hier beschreven periode was 

het verplaatsen van de secretarie van Metslawier naar Dokkum. 

Tenslotte vond in 1970 de benoeming plaats van een commissie 

voor de oprichting van één waterschap, dat globaal de burgerlijke 

gemeenten Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Ferwerderadeel 

en Leeuwarderadeel omvat. De bedoeling hiervan is, 

dat op deze wijze de waterhuishouding in het gehele gebied 

in één hand zal komen en vanuit één centraal punt geregeld 

en georganiseerd zal worden. 

Het werk van de studiecommissie leidde tot de oprichting van 

het waterschap “Tusken Waed en le”, In september 1972 begon 

het nieuwe waterschap zijn werk. Dit zal voor de komende 

jaren tot gevolg hebben dat naast het waterschap “De Polder 

van Oost- en Westdongeradeel’ nog een zestien kleine 

waterschäppen en een vijftig particuliere polders in het gebied 

van het nieuwe waterschap zullen worden opgeheven. 
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lijsten van volmachten colleges, bestuur, boekhouders en opzichters 
  

van het waterschap “De Polder van Oost-en Westdongeradeel” 
  

Voor 1860 was bij het waterschap “De Polder van Oost- en 

Westdongeradeel” geen volmachtencollege. Dit kwam er pas in 

1860 toen dertig volmachten gekozen werden. Bij de 

reglementswijziging van 1888 werd bepaald dat het aantal 

volmachten voortaan geen dertig, maar vijftien zou bedragen. 

Hierdoor moest dus de helft van het aantal volmachten afvallen. 

Het in dat jaar vastgestelde aantal volmachten bleef gehandhaafd 

tot de opheffing van “De Polder van Oost- en Westdongeradeel’. 

Onderstaand volgt nu allereerst een overzicht van die 

volmachtenzetels, die in 1888 niet weer werden bezet. Daarna 

volgt het overzicht van de volmachtenzetels van 1860 tot heden, 

terwijl tenslotte een overzicht wordt gegeven van de diverse 

bestuurssamenstellingen en de bij het waterschap in dienst 

geweest zijnde hoofdambtenaren. 

  

  

J. Y. Botma, Anjum 1860-1881 
VOLMACHTENZETELS TOT 1888 U. Dijkstra, Anjum 1881-1888 

(Beene Ot mer BSzeb L. L. Slager, Anjum 1860-1868 

P. E. Rijpma, Nijkerk 1868-1888 
M. M. Douma, Ee 1860-1882 

K. D. Beintema, Engwierum 1882-1888 A. D. Douma, Anjum 1860-1880 

P. T. v. d. Herberg, Anjum 1880-1888 
J. D. Beintema, Engwierum 1860-1863 

M. D. Memerda, Brantgum 1863-1886 K. D. Dijkstra, Lioessens 1860-1862 

W. A. Terpstra, Aalsum 1886-1888 E. F. Botma, Morra 1862-1888 

G. van Kleffens, Morra 1860-1871 G. S. Sinia, Metslawier 1860-1862 

J. T. de Vries, Morra 1871-1886 E. }. Holwerda, Metslawier 1862-1869 

J. H. Douma, Morra 1886-1888 J. T. Hiemstra, Bornwird 1869-1888 
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E. P. Rijpma, Niawier 1860-1887 

P. Rijpma, Niawier 1887-1888 

B. ©. Bergmans, Holwerd 1860-1883 

B. O. Joustra, Holwerd 1883-1888 

H. G. Douma, Nes 1860-1863 

P. F. Meindersma, Wierum 1863-1888 

J. L. Heeringa, Hantumhuizen 1860-1888 

R. T. Spriensma, Brantgum 1860-1864 

P. P. Bosch, Hantum 1864-1888 

A. D. Bosch, Betterwird 1860-1868 

W. Hannema, Hantum 1868-1870 

D. |. Benthem, Hantum 1870-1877 

D. J. Reiding, Hantumhuizen 1877-1888 

P. J. ldsardi, Betterwird 1860-1888 

VOLMACHTENZETELS 

VANAF 1860 - HEDEN 

P. K. Bakker, Ee 1860-1866 

J. F. Botma, Ee 1866-1870 

W. Bierma, Aalsum 1870-1895 

L. T. Olivier, Holwerd 1895-1918 

P. G. Hiemstra, Bornwird 1918-1946 

J. Wiersma, Hantumhuizen 1946-1954 

S. Posthumus, Hantumhuizen 1954-1967 

J. Veenstra, Wierum 1967-1973 

  

  

D. M. Mellema, Oostrum 

E. F. Meindersma, Ee 

F. E. Meindersma, Ee 

J. S. Douma, Ee 

E. J. Beintema, Engwierum 

W. Reitsma, Ee 

Tj. Dijkma, Niawier 

E. D. Meindersma, Ee 

E. Ildsardi, Ee 

J. T. Alberda, Engwierum 

E. G. Botma, Morra 

K. de Groot, Morra 

J. Havinga, Oostrum 

5. N. Witteveen, Metslawier 

S. S. Baarda, Metslawier 

F. E. Botma, Metslawier 

P. W. Hoogland, Metslawier 

J. W. Idsardi, Ternaard 

J. R, Hartmans, Ternaard 

S. Hartmans, Ternaard 

S. Dijk, Brantgum 

R. G. Zijlstra, Wetzens 

Y. Dijkstra, Nijkerk 

J. Y. Botma, Anjum 

v. d. Herberg, Anjum 

J. Boersma, Ee 

J. Boersma, Ee 

J. Dijkstra, Nijkerk 

M. Miedema, Aalsum 

P, Bosch, Aalsum 

P. Stallinga, Anjum 

H. 

D. 

R. 

M. 

F. 

F. 

P. 

G. 

A. Jensma, Engwierum 

1860-1868 

1868-1898 

1898-1900 

1900-1910 

1910-1946 

1946-1970 

1970-1973 

1860-1871 

1871-1882 

1882-1918 

1918-1954 

1954-1967 

1967-1973 

1860-1875 

1875-1885 

1885-1906 

1906-1918 

1918-1920 

1920-1947 

1947-1970 

1970-1973 

1860-1871 

1871-1898 

1898-1909 

1909-1950 

1950-1967 

1967-1973 

1860-1861 

1861-1895 

1895-1924 

1924-1954 

1954-1973 

Gezicht vanaf het Lauwersmeer op de sluis 

en afwateringsgeul te Ezumazijl (1972) 
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Vergadering van de VOLMACHTEN van bet 

WATERSCHAP „DE POLDER VAN OOST- EN WESTDONGERADEEL" 

op : ry ele 
€ 

Bi um AdÂ Omgaan 

Sman 
2 Siris 

3 rj pri 

En re, 

  

_ den 

te 

15 december Ka 

Dellsum 
Ei 

É 

A. H. Wijnia, Ternaard 

D. 5. Meinsma, Nes 

K. Steensma, Oosternijkerk 

F. A. Noordenbos, 

Oosternijkerk 

A. Noordenbos, Oosternijkerk 

J. M. Noordenbos, 

Oosternijkerk 

S. v. Kleffens, Morra 

J. W. Ildsardi, Ternaard 

W. J. ldsardi, Ternaard 

D. W. Terpstra, Hantum 

J. de Haan, Hantumhuizen 

W. Hoogland, Ternaard 

R. Bleinsma, Holwerd 

P. H, Mokma, Hiaure 

J. Y. Kingma, Hiaure 

F. Jacobsma, Anjum 

J. E. Holwerda, Nijkerk 

L K. Holwerda, Niawier 

L. M. Dijkstra, Anjum 

L. S. Banga, Hantumeruitburen 

B. 5. Hannema, Hantum 

G. Becking, Hantum 

W. Hannema, Hantum 

S. B. Meirink, Waaxens 

S. de Jong, Brantgum 

J. M. Tania, Foudgum 

P. D. Bosch, Foudgum 

P. P. de Groot, Bornwird 

E. |. Kuipers, Bornwird 

G. J. Hiemstra, Bornwird 

J. de Hoop, Hiaure 

D. P. Bosch, Hiaure 

J. Botma, Dokkum 

T. Boomsma, Holwerd 

P. }. ldsardi, Betterwird 

A. Noordenbos, Nes 

F. P. Meindersma, Engwierum 

S. F. Dantuma, Morra 

D. Sipma, Oosternijkerk 

D. Holwerda, Niawier 

H. Norder, Oosternijkerk 

1860-1898 

1898-1920 

1920-1932 

1932-1950 

1950-1962 

1962-1970 

1970-1973 

1860-1888 

1888-1918 

1918-1924 

1924-1946 

1946-1947 

1948-1973 

1860-1868 

1868-1880 

1880-1896 

1896-1930 

1930-1947 

1948-1973 

1860-1877 

1877-1881 

1884-1914 

1914-1932 

1932-1938 

1938-1956 

1956-1967 

1967-1970 

1860-1877 

1877-1883 

1883-1913 

1913-1922 

1922-1946 

1946-1958 

1958-1973 

1860-1888 

1888-1896 

1896-1922 

1922-1940 

1940-1958 

1958-1967 

1970-1973 

  

J. S. Koopmans, Brantgum 

A. Sijbenga, Nijkerk 

M. K. Douma, Oostrum 

B. W. Terpstra, Oostrum 

W. P. Sytsma, Wetzens 

H. Deinum, Aalsum 

D. P. Bosch, Foudgum 

D. J, Reiding, Hantumhuizen 

D. A. Wierda, Ternaard 

S. |. Dijkstra, Nes 

H. Stienstra, Nes 

J. de Boer, Hantumhuizen 

F. Olivier, Waaxens 

P. B. Ypma, Waaxens 

B. O. Joustra, Holwerd 

B. P. Ypma, Waaxens 

P. Hiemstra, Foudgum 

J, H. Kroodsma, Betterwird 

L. Bosch, Hiaure 

1860-1862 

1862-1898 

1898-1922 

1922-1952 

1952-1970 

1970-1973 

1860-1891 

1891-1920 

1920-1932 

1932-1950 

1950-1962 

1962-1973 

1860-1871 

1871-1892 

1892-1904 

1904-1922 

1922-1928 

1928-1952 

1952-1973 

  

BESTUURSSAMENSTELLING 

30 MAART 1821 TOT 1860 
  

OOSTDONGERADEEL 

M. D. Mellema, Oostrum 

D. M. Mellema, Oostrum 

J. P. Reiding, Metslawier 

A. L. Blom, Nijkerk 

N. P. Benthem, Morra 

S. J. Sinia, Morra 

E. D. Meindertsma, Ee 

N. P. Benthem, Morra 

J. P. Reiding, Metslawier 

F. F. Wiersma, Wetzens 

R. G. Zijlstra, Wetzens 

WESTDONGERADEEL 

W. v. Peijma, Ternaard 

J. W. ldsardi, Ternaard 

1821-1843 

1843-1860 

1821-1823 

1823-1826 

1826-1842 

1842-1857 

1857-1860 

1821-1825 

1825-1833 

1833-1847 

1847-1860 

1821-1849 

1849-1860 
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A. M. Martens, Brantgum 1821-1823 J. E. Holwerda, Aalsum 1918-1929 

W. J. Hannema, Hantum 1823-1826 D. v. d. Herberg, Dokkum 1929-1950 Afwatering 

P. En en hese ere L. M. Dijkstra, Anjum 1950-1973 Westdonge 

J. |. ldsardî, Holwer 1829-1841 

J. H. Mellema, Waaxens 1841-1847 Fenwerderd 

J. Bierma, Waaxens 1847-1859 BESTUURSLID Dokkumerd 

J. Koopmans, Brantgum 1859-1860 E. F. Meindersma, Ee 1888-1898 

L. L. Olivier, Hantum 1821-1827 Lg Soera 1898-1899 
J. E. Holwerda, Nijkerk 1899-1918 

W. J. Hannema, Hantum 1827-1843 : 
' : . D. v. d. Herberg, Aalsum 1918-1929 

F. G. Hiemstra, Bornwird 1843-1846 \ 
A. D. Bosch. Bornwird 1846-1860 J. R. Hartmans, Ternaard 1929-1946 

0 ' J. W. Wiersma, Hantumhuizen 1946-1954 

S. Hartmans, Ternaard 1954-1965 

| A. Jensma, Engwierum 1965-1973 Waterschapsgebouw te Dokkum 

| BESTUURSSAMENSTELLING 

1860 - 1888 BESTUURSLID mm 
anr RAWERTHERAZI 

A. H. Wynia, Ternaard 1888-1898 | === 

OOnOONGERAETE W. 1. ldsardi, Betterwird 1898-1918 \ 
J.N. Witteveen, Metslawier 1860-1875 E.J. Beintema, Engwierum 1918-1946 
A. Sybenga, Nijkerk 1875-1888 G. P. Stallinga, Anjum 1946-1954 

‚ A. F. Noordenbos, Nijkerk 1954-1961 

). Y. Botma, Anjum 1860-1886 A. Bleinsma, Holwerd 1961-1970 
E‚ F. Botma, Morra, 1886-1888 }. de Boer, Hantumhuizen 1970-1973 

D. M. Mellema, Oostrum 1860-1868 

| A. Sybenga, Nijkerk 1868-1875 

Íi7 E. F. Meindersma, Ee 1875-1888 

| ONG BOEKHOUDER, 7 
WESTDONGERADEEL . 

I m.i.v. 1888 sekretaris-ontvanger 
J. W. ldsardi, Ternaard 1860-1888 Í 
P. B. Ypma, Waaxens 1888-1888 | 

1821-1843 M. D. Mellema, Oostrum | 

A. D. Bosch, Betterwird 1860-1862 1843-1858 D. M. Mellema, Oostrum 

P. J. Idsardi, Betterwird 1862-1888 1858-1874 G. Gatsonides, Metslawier 

P. H. Mokma, Hiaure te60tsoe  CS1Stere Sanoma, Metslawier | 
Y. P. Douma, Nes 1868-1883 oee daan | 
A. H. Wynia, Ternaard 1883-1888 Benhassi 

y 1946-1965 H. Huizenga, Metslawier COLOPHON: 
(later Dokkum) Fot RER EER 

@ oto's: rehieven waterschap 

1965-1973 C. Boers, Dokkum | "De Polder van Oost- en Westdongeradeel'', 

BESTUURSSAMENSTELLING gemeente Dokkum en W. Wilstra, Lauwersoog, 

VANAF 1888 OPZICHTER @ Ontwerp: Lima Studio, Heerenveen. 

fsma & B 
MOOREN 1909-1937 W. Booijenga, Metslawier 5 bioecl 

1987-1946 P. Feddema, Metslawier | @ Kaartjes met toestemming bewerkt en 
A. Sybenga, Nijkerk 1888-1899 1946-1953 |. Bramer, Metslawier | overgenomen uit En en Slieperdiken 
J. T. Alberda, Ee 1899-1918 1953-1973 A. Kik, Metslawier yn Fryslân'' (Uitgave fa. A. J. Osinga - Bolsward, 

Afwatering 1954). 
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