DEIAUWERSJ
GRENSRIVIER
Jan Abrahamse, Peter Heukels
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it artikel is het eerste in een serie over
de Noord-Nederlandse rivieren. De
redaktie is met de Lauwers begonnen en heeft
daarvoor de gehele rivier verkend, deels
lopend, deels varend in een kano. Daarbij is
gebruik gemaakt van een oude kaart uit 1585
van Aelbert Hayen, waarop de monding van
de Lauwers staat aangegeven op de tegenwoordige oostpunt van Schiermonnikoog.
De tocht langs de Lauwers is gemaakt
met een wisselende ploeg, bestaande uit Jan
Abrahamse, Joop Hendriks, Peter Heukels,
Claartje van Leeuwen, Adrie Nortier, Joop
Oostindiër, Hans Thiecke en Hans Wouters en
is gemaakt van 6-9 september 1978.
De rivier de Lauwers vindt zijn oorsprong in het veengebied ten noorden van
Ureterp. De rivier is vanaf hier tot Lauwerzijl
de grens tussen Friesland en Groningen.
De oorsprong van de Lauwers is door
vele kultuurtechnische ingrepen in het landschap niet meer terug te vinden. Voor het
eerst wordt de aandacht op de rivier gevestigd
door de naam van Café de Lauwers op de
weg van Surhuisterveen naar Opende. Tot aan
deze weg is de Lauwers een rechte kavelsloot
die niet meer in het landschap als rivier is te
herkennen. Anders wordt dit wanneer we een
halve kilometer verder het stroompje volgen.
Daar begint de Lauwers, niet meer dan een
dichtgegroeide sloot, een kronkelig verloop te
krijgen. Nog iets verder, voorbij de Kale
weg, loopt langs de Lauwers een pad dat
steeds meekronkelt tot een boerderij aan de
Fryske Dyk, ongeveer 1 lh km NO van
Surhuisterveen. Vanaf hier is de Lauwers
zeer goed zichtbaar, heeft ook oeverwallen
die begroeit zijn met bomen. Na een klein
bosje, deels gebruikt om rotzooi weg te
werken (oa. een oud Volkswagenbusje), is de
Lauwers genormaliseerd met rechte oevers en
vormt over een kleine afstand een rechte sloot
met een breedte van cirka 1 ra.
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Doezumer Mieden
De weg van Surhuizum naar Doezum
kruist de Lauwers op een punt waar een
wasplaats is voor veewagens. Hier was een
afspraak gearrangeerd met Gerrit van Brakel,
distrikstambtenaar van het Staatsbosbeheer
voor een rondleiding in de Doezumer Mieden.
Met een chemisch reinigingsmiddel wordt het
waswater in de Lauwers gespoeld, wat een
duidelijk effekt heeft op de biologische
samenstelling van het water. Staatsbosbeheer
heeft hierover bij de gemeente Achtkarspelen
wel geklaagd, maar tot nu toe zonder
resultaat. Een paar honderd meter verder
liggen De Petten, ook wel geheten de
Doezumer Mieden, een gebied van 30-40 ha,
gelegen langs de Groninger oever van de
Lauwers en voor het grootste deel in het bezit
van Staatsbosbeheer. Dit gebied is samen met
de nabij gelegen Polder De Kale Weg het
rijkste weidevogelgebied van het Zuidelijk
Westerkwartier.
Dit vroegere riet- en veengebied is
afgegraven voor turf. Een paar eeuwen
geleden was de Lauwers een veel belangrijker
rivier voor de afwatering, waarschijnlijk ook
voor het vervoer van turf. Veel later is in
Friesland de Oude Vaart en in Groningen de
Doezumer tocht, het Dwarsdiep en de Grootegaster tocht gegraven ten behoeve van de
afwatering en het vervoer van turf en melk.
De landbouw drukt op het landschap zijn
stempel. Er is bv. weinig hoop op een
wijziging ten goede in de landbouwmethodiek
in de nabije toekomst. Dat betekent dat nog
steeds waardevolle natuurmonumenten ten
prooi vallen aan direkte of indirekte vernietiging, bv. door diepe ontwatering of door het
rooien van opgaand houtgewas.
Deze bedreigingen grijpen in de verschillende onderdelen van het stroomgebied van de
Lauwers steeds weer op andere wijze in.
Van het bovenstroomgebied ongeveer tot het

Van Starkenborghkanaal bij Stroobos, doorboort het riviertje een zeer kleinschalig en
door ontelbare elzenbosjes vaak gesloten
veenontginningslandschap, waar vrijwel uitsluitend weidebouw wordt bedreven. In dit
gebied liggen ook de Doezumer Mieden. Dit'
petgaten-komplex met zijn belangwekkende
moerasflora kan alleen in stand blijven door
een kontinu beheer.
Vanaf de weg die ten oosten van de
Doezumer Mieden naar Peebos loopt, mag in
het kader van het beheersplan tot 500 m geen
vergif gebruikt worden. Meer rivierwaarts is
een beperkt stikstofgebruik toegestaan,
behalve in de periode van half maart tot half
juni. Om een zeker kompromis te maken
tussen een botanisch en een ornithologisch
beheer wordt er 2 keer per jaar gemaaid en
wordt er jong vee geweid. Watersnippen en
kemphanen zijn regelmatige bezoekers. Ook
komen er 7 reeën voor in het petgatenkomplex.
Het beheerswerk wordt ernstig bemoeilijkt door allerlei invloeden van buitenaf,
zoals daling van de grondwaterstand ten
behoeve van de agrariërs in de omgeving of
het inwaaien van kunstmest in voor eutrofiëring zeer gevoelige vegetatietypen.
De petgaten zijn gemiddeld 1 xh m diep.
Niet alle petgaten zijn van Staatsbosbeheer; zo
ligt er een petgat, eigendom van een friese
boer die het als stortplaats gebruikt voor hooi,
wasmachine, oude trekkers en ander afval.
Het gebied valt ook in de herinrichting
van het Zuidelijk Westerkwartier.
Het gebied dat aan weerszijden van de
Lauwers ligt is een met veen opgevulde laagte
De Lauwers gefotografeerd in zuidelijke richting met links de Doezumer Mieden.
De Lauwers een dichtgegroeid watertje ten
zuiden van Stroobos.
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in de zandondergrond waarover klei is
afgezet. Deze laag wordt naar het noorden
steeds dikker.
Opstrekkende kavels
Aan weerskanten van de Lauwers, ten
zuiden van Stroobos zijn streeknederzettingen
te vinden met een opstrekkend grondgebruik.
Hierdoor ontstaat een waaiervormige struktuur,
waarbij de lengtegrenzen van de percelen
verder uiteen zijn gelegen naarmate men
verder van de Lauwers vandaan kijkt. Dit is
bv. het geval bij de Surhuizumer Mieden, als
ook bij de Polder De Kale Weg. Alleen de
Polder Bombay ten zuidwesten van Lutjegast
doorkruist dit patroon ten oosten van de
Eesterweg. De percelen zijn hier in de lengterichting gericht vanuit het streekdorp Doezum
(in het zuiden) naar Dorp aan het Van Starkenborghkanaal.
Verspreide bebouwing in het gebied ten
oosten van de Lauwers is na 1850 ontstaan.
Het gebied ten zuiden en zuidwesten van
Peebos is afgegraven. Ten noorden van
Peebos heeft een groot boskomplex gelegen,
waaraan het dorp zijn naam ontleent.
In Groningen komen nog boomsingels
voor als perceelsscheiding, die aan de Friese
kant ontbreken. Bovendien is de gemiddelde
bedrijfsgrootte geringer in Groningen
(gemiddeld 15 ha).
De Lauwers heeft nabij de Petten het
formaat van een redelijke sloot, maar even na
een hoogspanningsleiding - een aardig stukje
horizonvervuiling in het open landschap wordt het wederom een minimaal stroompje
dat bijna dichtgegroeid is met riet en krabbescheer.
Voorbij Stroobos wordt het landschap
van de Lauwers anders. De stroom blijft nog
smal, maar kronkelt nu goed zichtbaar door
een blokverkaveld landschap waarin weinig
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bomen meer voorkomen. Iets noordelijker
stroomt de Lauwers samen met de Oude
Vaart. De bodem is ook anders: wij bevinden
ons in het zeekleigebied.
Flora
Dat is ook onmiddellijk aan de vegetatie
te zien; een groot aantal soorten van het
bovenstroomgebied vindt men hier niet terug,
en eigenlijk komen er maar weinig nieuwe
bij.
Desalniettemin blijft de flora van de
Lauwers nog steeds belangwekkend.
In de soortenlijst komen nog verschillende
meer of minder grote zeldzaamheden voor,
zoals daslook (een stinseplant), dubbelloof,
fijn goudscherm, watergras, ronde zonnedauw,
watergentiaan, waterviolier, moerashertshooi,
liggen hertshooi, waterdrieblad, een tiental
soorten fonteinkruid en nog meer zeggesoorten. Vroeger mocht men daarbij nog noemen
bevertjes, stekelzegge, waterscheerling, kleine
zonnedauw, kamvaren, klokjesgentiaan,
veenreukgras, naaldekervel, vlottende bies,
tandjesgras, kleinste egelskop, kleine
valeriaan en de beide soorten zeegras (voor de
indijking van de Lauwerszee). Voor zover
bekend, zijn deze soorten echter verdwenen.
Deze verarming van de flora, gelet op
het aantal soorten, is echter geen reden om de
belangstelling voor de planten in dit gebied te
verliezen. De soortenarmste vegetaties van
ons land, waaronder wel die van de kwelders
mogen worden gerangschikt, behoren tegelijkertijd tot de meest interessante, en ook in
internationaal verband meest zeldzame.
In zekere zin geldt dat ook voor de
midden- en benedenloop van de Lauwers. In
dit toch nog kleinschalig gestruktureerde
gebied kan men zich vermeie.n in de aanblik
van tal van planten die de moeite waard zijn,
vooral soorten van natte standplaatsen. Indien
wordt gewaakt tegen verontreiniging van

sloten en vaarten, indien men spaarzaam
gebruik maakt van meststoffen en
bijvoorbeeld ook de bermen goed beheert, dan
kan hier een kleurrijke, boeiende begroeiing
tot stand worden gebracht; de bouwelementen
daarvoor zijn nog steeds aanwezig. Stelt u
zich een bloemrijke berm voor, met pastinaak, wilde peen en gele morgenster als
typische soorten, met daarlangs heldere sloten
met fonteinkruiden en zwanebloem; dit zou
het karakteristieke beeld kunnen zijn in heel
het Fries-Groningse kleiweidegebied.
Bedijkingen
Een rijke man uit Twijzel, genaamd
Gerke werd in 1240 abt van Gerkesklooster.
Het behoorde tot de orde van de Cisterciënzers. De monniken van Gerkesklooster hebben
plm. 1250 de eerste dam in de Lauwers
gelegd in Stroobos.
Nabij het Hilmahuis is in plm. 1260 een
tweede dam aangelegd. Deze Schalkedam ligt
net tegen de spoorlijn aan ten zuiden van
Visvliet. De Lauwers zelf is tot aan Stroobos
prachtig te herkennen in het landschap. Vlak
voor het Van Starkenborghkanaal loopt het
stroompje dood in een slootje. Even voorbij
Stroobos en ten noorden van het kanaal
slingert het riviertje zich tot aan de Schalkedam als een nietig dichtgegroeid watertje.
Ten noorden van de spoorlijn voegt zich
de Oude Vaart, een kanaal vanaf Gerkesklooster, bij de Lauwers en dan wordt de
Lauwers veel breder en dit was dan ook de
plaats waar voor het eerst de kano's te water
werden gelaten. De tocht per kano ging eerst
nog in de zuidelijke richting om de oude Ried
op te varen, een klein stroompje dat zijn
oorsprong vindt tussen Buitenpost en Gerkesklooster, maar al spoedig bleek ook dit
stroompje te smal om te bevaren.
Halverwege de Oude Ried en Gerkesklooster
staat een schitterende stalen windmolen, die

nog krakend en piepend dienst deed en waarin
zich nog een nest bevond. Terugvarende naar
Visvliet komt men langs prachtige meanders.
In dit grensplaatsje werden de tenten opgezet
en werden de kanovaarders opgewacht door
Halbe Kuipers, oud-gedeputeerde van
Groningen, die de tocht had gevolgd via de
uitzendingen van Radio Noord. Als medeauteur van een nog te verschijnen boek over
de Heerlijkheid Visvliet, gaf hij veel
historische informatie.
Rond 800 lag Visvliet aan de Lauwerszee
die toen veel dieper het land binnendrong (zie
kaart 1 bij artikel over Kollumerland, elders
in Noorderbreedte).
Bij een inpoldering in 1320 is het
Visvlieterdiep gegraven, waarschijnlijk door
gebruikmaking van bestaande wadprielen.
Daar waar dit diep in de Lauwers stroomt is
een zijl (sluis) gelegd. In dat jaar is ook een
dijk gelegd van Grijpskerk naar Visvliet en
verder langs de Lauwers. Deze dijk sloot aan
op de oudste dijk bij Hilmahuis. Tevens werd
het reeds eerder bedijkte eiland Westerwaard
aan het vasteland gekoppeld. Later is vanaf de
Westerwaard een dijk gelegd naar Warfstermolen. De Lauwers werd hierbij afgedamd bij
de Leegte en het water stroomde naar de
Lauwerszee door de Pieter- of Lambertszijl.
Voor deze sluis was een nieuw kanaal
gegraven, het Zijldiep ten oosten van de
Lauwers en langs het plaatsje Pieterzijl. Nadat
eerst nog de Ruigewaard omstreeks 1425 en
het Munnikeoog plm. 1450 bedijkt waren,
werd een afsluitdijk gelegde en de Munnikezijl gemaakt, in 1471 door de monniken van
Gerkesklooster.
De afdamming van de Lauwers bij de
Leegte betekende dat de rivier deels uitdroogde, hoewel de Nieuwlandsried uit
Friesland hier afvloeide. Deze dam is echter
in 1777 weer opgeheven en toen kreeg de
Lauwers zijn oude loop weer terug. Ten

zuiden van de Leegte stroomt de Keegensterried in de Lauwers. Deze kon slechts een
kleine 100 m bevaren worden, omdat zich
daar een dam bevindt. Dit in tegenstelling tot
de eerder genoemde Nieuwlandsried, die
zeker zo'n 500 m met de kano bevaarbaar is.
Korstmossen
Even voorbij Visvliet wordt de kleigrond
wat lichter, en de bochten van het riviertje
trager. De flora wordt verrijkt met een aantal
akkeronkruiden, die echter in ons land vrijwel
overal te vinden zijn en dus voor de floristiek
zowel als de natuurbescherming weinig
betekenis hebben. Vroeger is dat anders
geweest; toen stonden nog soorten als naaldekervel en bolderik temidden van hakvruchten
of graan; zij zijn nu verdwenen, en zelfs het
vroeger zo algemene blauw walstro is een
zeldzaamheid geworden, een banneling in een
handvol, braakliggende overhoekjes. Het is
duidelijk dat ook hier veel te verbeteren is;
maar een volledig herstel van de oude waarde
is wel nauwelijks meer te verwachten. Een
veldje watergentiaan in de sluiskom bij
Zoutkamp vormt een van de schaarse lichtpunten; en dankzij de schone lucht in het
gebied komen hier ook nog flink wat
zeldzame en interessante kortsmossen voor op
de schors van bomen.
Munnikezijl
Voorbij de Leegte wordt de Lauwers
steeds breder, in ieder geval nadat het Zijldiep
van Pieterzijl zich bij de Lauwers voegt. Aan
de Groningse kant ligt dan ook een hoge dijk.
Deze ontbreekt geheel aan de Friese kant tot
voorbij Munnikezijl. Dit heeft het voordeel
dat vanuit de kano een goed zicht mogelijk is
aan de Friese kant. Bij Munnikezijl splitst de
Lauwers zich doordat een kanaaltje is
gegraven ten oosten van het dorp.
Hier werd rond 1575 een schans

gebouwd op last van Gaspar de Robles, de
stadhouder in Friesland van Koning Philips II.
Restanten van de schans zijn nog aanwezig.
Voorbij Munnikezijl (in het Gronings
Muntjesiel) loopt de provinciegrens langs de
Lauwers tot aan de eerste boerderij, in bezit
van de heer G.J. Wieringa in Lauwerzijl.
Vlak langs deze boerderij loopt de grens langs
de kavelsloot. Aan weerszijden bouwland van
de heer Wieringa volgens zijn zeggen de
enige Groninger boer die Friese klei-aardappelen verbouwt.
De grenspalen zijn volgens de praatgrage
boer Wieringa echter een meter of 5 verplaatst
ten gunste van Friesland. Althans grenspalen
3 t/m 9. De grens loopt vanaf grenspaal 2 op
de toren van Vierhuizen tot aan de Zoutkamperril. De Lauwers is hier ook niet meer terug
te vinden. Vanaf Lauwerzijl is de Munnikezijlsterried gegraven naar het Reitdiep in
1754.
Door afwateringsproblemen aan de
oostkant van het Reitdiep is er een dam
gelegd in de Munnikerzijlsterried, bekend
onder de naam van het Stort. Vervolgens
werd het kanaal doorgetrokken evenwijdig aan
het Reitdiep naar de Friese sluis bij Zoutkamp.
Zo lopen op een afstand van 50-75 m twee
stromen naast elkaar.
Bij de Friese sluis stond sluiswachter
Smit de kano's op te wachten. In de tuin van
de sluiswachter werd de tent opgezet.
Om de loop van de Lauwers te volgen
moest de volgende dag de Zoutkamperril
worden afgevaren en daarna terug door de
Babbelaar, een geul in de Lauwersmeer die in
de richting loopt van Lauwerzijl/Munnikezijl.
Het reisverslag hiervan is geschreven door
Hans Thiecke een van de kanovaarders.
'Vrijdag om 10 uur afspraak in café te
Zoutkamp. Na de koffie met zes man naar de
kleine sluis om de kano's vaarklaar te maken.
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Kanovaarders bij Visvliet,
Lastige instapplaats, modder en stenen,
onderaan de dijk. Ietwat late afvaart plm. 12
uur. Vaarwater is vrij smal met hoog riet en
waterplanten (wier) langs de kanten,
't Bekende gevoel komt weer boven, lichte
pijn in de schouders en bovenarmen; prettige
vermoeidheid die na een tijdje regelmatig
peddelen weer overgaat met behulp van
chokolade, rozijnen en whisky, 't Waternivo
ter hoogte van je kruis wetende, voel je je als
een god op het water. Er komen steeds
grotere gaten in de rietkragen, waardoor wat
meer van het vrij hoge land erachter te zien
is. De Babbelaar ingevaren en een praatje
gemaakt met een ex-boer en veldmuizenbioloog Hans Dallinga aan een aanlegsteiger uitsluitend voor pleziervaartuigen. Hoog in de
oude loop van de Lauwers (de Babbelaar)
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aan wal gegaan om diverse behoeftes te bevredigen en een wandeling gemaakt onder
leiding van Peter Heukels.
Grote variëteit van de flora, prima
kleurtjes dus. Tot dan is vrij lang over de
tocht gedaan, geen overdadige moeite
genomen op schema te varen. Tijdnood dus,
vooral voor Jan Abrahamse, die zich om half
zes voor Radio Noord moet melden voor een
kort verslag. Samen met Joop Hendriks
peddelt hij vooruit tot ze niet meer te zien
zijn. Hans Wouters en Claartje ondersteunen
Peter met het volbrengen van'zijn zware tocht
en ik zoek het midden van het Lauwersmeer
op, om wat met het water te spelen.
Lauwersoog is te nieuw om mooi te zijn.
Redelijke aanlegplaats vlak achter de sluizen,
met een stukje land om de tenten op te zetten.
Na toestemming van sluiswachter, die nog
wat opmerkingen had over eerder gesigna-

leerde waaghalzen. Hij en z'n kollega's zullen
er maar aan moeten wennen de komende
zomers.
Zaterdagochtend, de crew wordt uitgebreid met Adrie Nortier en Joop Oostindiër.
De sluis is groot in zo'n klein bootje.
Windkracht 5 d 6, vallend water, windrichting
dwars op de stroom, kan dus nog leuk worden
voor de havenmonding. Nog een sjekkie,
appel en noten en chokola voor de energie.
Schiermonnikoog is al direkt te zien en
halverwege kan men op het water lopen, zo
lijkt het althans voor de achterblijvers.
Zo hoog mogelijk op de stroom uitkomen,
want die zullen we voornamelijk dwars op de
te varen koers hebben. Middelmatige zee,
stevig aan peddelen, dan heb je het meeste
plezier om door de warrelige golven heen te
komen. Geen idee meer dat we de Lauwers
nog afvaren. Dit is de Waddenzee. Snel wordt
het water rustiger en even verderop zie je al
mosselbanken boven het water uitsteken. Veel
vogels. Weer tijd om rond te kijken en even
uit te stappen. In de verte zie ik de anderen.
Joop is dichtbij. Afstand schatten is moeilijk
als je zo laag op het water zit. De stemming
zit er na deze etappe goed in en we nemen
wat tijd om naar een stuk of 8 zeehondjes te
kijken, die op hun beurt ons met grote ogen
in hun kleine grijze kopjes bezien. Geen
kommunikane. Wel duiken ze af en toe onder
om aan de andere kant weer boven te komen.
Ik voel ook wat bewondering voor ze, om hun
uithoudingsvermogen. Afijn, ze verliezen hun
interesse in ons en wij gaan weer verder naar
paal 13.'
Aelbert Hayen
Bij paal 13 op de oostkant van het eiland
is volgens de kaart uit 1585 van Aelbert
Hayen de uitmonding geweest van de
Lauwers. Het idee om deze kaart hier aan te
brengen is van Dr. G. Overdiep, die in 1958

De Lauwers met links de uit Friesland
afkomstige Keegensterried. Op de achtergrond de boerderijen bij de Leegte.

weer getrokken wordt over beide torens (de
beide kerken staan nog steeds op dezelfde
plaats), dan komt men uit bij paal 13. De
redakties van Noorderbreedte en Waddenbulletin hebben gezamenlijk (zie pagina 33 van
dit blad) de bevolking van Schiermonnikoog deze kaart, op een aluminiumplaat
afgedrukt, aangeboden. Burgemeester Bas
Eenhoorn nam de kaart in ontvangst en wees
op de kwaliteiten van de waddeneilanden. Hij
refereerde aan de uitgave 'Eilanden onder de
voet' door te wijzen op kwalitatieve rekreatie,
gezondheidszorg en natuurwetenschappelijk
onderzoek.
Het einde van de beschrijving van de
Lauwers, een typisch voorbeeld van een
Noord-Nederlands riviertje met de oorsprong
in het veengebied, gevolgd door een bochtig
tracé door de zeeklei, via de Lauwerszee en
eindigend in de Waddenzee.H

Z,mits de Lauwers, ook wel Munnekezijlsterried geheten en rechts het Reitdiep, met
daartussen een smalle strook land, het Stort,
een vroegere vuilstortplaats.
in de Groninger Volksalmanak en in 1966 in

het Waddenbulletin uitgebreid heeft geschreven over de grens tussen Groningen en
Friesland. Op de betreffende kaart staat nl.
een lijn getrokken over de kerktorens van
Leens en Hornhuizen en deze lijn komt uit in
het zeegat de Lauwers. Wanneer deze lijn nu
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