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De beelden van Kunstroute Kerstvloed 1717 zijn weer ver-
wijderd, maar in de Klutenplas blijven ze nog even staan. 
“Te mooi om af te breken,” twitterde Marco Glastra, direc-
teur van Het Groninger Landschap. De Klutenplas - gegra-
ven om klei te winnen voor het op Deltahoogte brengen 
van de zeedijk - is nu een vogelparadijs, maar de aanleg 
van die dijk was een hel.  
Door Emmy Wagenaar Hummelinck. 

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar waddenland@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app. 
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met
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De Linthorst Homanpolder:
van werkverschaffi ng tot vogelparadijs

De Klutenplas is in 1989 aangekocht door Het 
Groninger Landschap en ingericht als brakwaterge-
bied waar vogels (vooral kluten) kunnen foerageren 
en nestelen. Talloze vogels, deze maanden vooral 
ganzen, maken er dankbaar gebruik van. In 1998 
is er nog elf hectare aan toegevoegd, waarbij 
de dijk, die het oude en nieuwe deel van elkaar 
scheidde, is verplaatst naar de westelijke rand van 
het gebied, Dit historisch erfgoed mocht niet verwij-
derd worden. Het was de oorspronkelijke afsluiting 
van de Linthorst Homanpolder die met bloed, zweet 
en tranen op de zee veroverd was.

Linthorst Homanpolder.
Deze polder, genoemd naar voormalig Commissaris 
der Koningin J. Linthorst Homan, is de
laatste polder die voor aanwinning van landbouw-
gronden is aangelegd. In 1908 waren er al plannen 
om De Slikken, zoals deze kwelder eerst heette, in 
te polderen, maar de boeren werkten niet mee. Ook 
in 1934, toen rijksinspecteur Buiskool weer met de 
plannen op de proppen kwam, waren de boeren het 
niet eens met de fi nanciële voorstellen en het ketste 
weer af. 
Toen de Rijksdienst voor Werkverschaffi ng in 1938 
naar nieuwe projecten zocht om werklozen aan de 
slag te krijgen, wist rijksinspecteur Allard Kwast de 
boeren na harde onderhandelingen over de streep 
te trekken. Hij zag dit als een mooi project. De 
kwelder was hoog opgeslibd en de inpoldering zou 
duizenden werklozen zeker anderhalf jaar aan werk 
helpen. Bovendien kwam er ruim 350 hectare extra 
landbouwgrond voor de broodnodige voedselpro-

ductie beschikbaar, waar vijftig arbeidersgezinnen 
permanent werk konden vinden. Een ideaal project 
waaruit een ‘elitepolder’ zou ontstaan!
Op 20 februari 1939 zette de oud-voorzitter van het 
waterschap De Slikken als startsein de eerste spade 
in de grond. De dijk zou in oktober klaar zijn, 
waarna nog een jaar nodig was om de grond te 
draineren en bouwrijp te maken. Dat was het plan, 
het liep een beetje anders.

Werkverschaffi ng
In eerste instantie werden 1300 werklozen ingezet. 
Ten noorden van Westernieland werden barakken 
gebouwd waar 600 ongehuwde mannen een onder-
komen kregen. De overige werkers werden dagelijks 
met bussen aan- en afgevoerd. 
Hard werken was het. Kappers, sigarenhandelaren, 
kantoorklerken, musici en anderen kregen een schop 
in handen en moesten aan het werk. Daar stonden 
ze in weer en wind te spitten, soms dagenlang tot 
over hun knieën in de natte klei. Alles ging handma-
tig, alleen de klei werd met een treintje getranspor-
teerd. 
Het zat hen niet mee. Voorjaarsstormen sloegen de 
net aangelegde stukken dijk weg en verwoestten 
het spoor. Na twaalf weken herstelwerk konden ze 
verdergaan waar ze gebleven waren. De oorlogs-
dreiging maande tot spoed, maar meer mannen 
inzetten was bij gebrek aan bussen onmogelijk. Er 
bleven door de mobilisatie in september 1939 zelfs 
maar 300 mannen over. En ook zij moesten hun 
werk staken: herfstregens en daarna invallende vorst 
maakten het werk onmogelijk. 

Pas in april 1940 konden ze weer aan de slag, 
te beginnen met het herstel van de in de tussentijd 
weggeslagen stukken dijk, waarvoor ook werklozen 
uit het westen van het land werden aangevoerd. 
Dat duurde niet lang, want alles viel weer stil toen 
in mei de oorlog uitbrak. Maar de nazi’s wilden dat 
het werk doorging en stuurden Joden en door de 
bombardementen ontheemde Rotterdammers naar 
De Slikken; de sterksten pikten ze eruit om naar 
Duitsland te sturen. Uiteindelijk ging de oorlogvoe-
ring toch voor, de arbeiders werden elders ingezet, 
De Slikken stroomde weer vol.

Opnieuw 
Na de oorlog werd de draad weer opgepakt. In juni 
1945 waren er weer 1000 mannen aan het werk, 
hoofdzakelijk de in de barakken geïnterneerde 
NSB’ers. Zij moesten tweemaal zo lang  werken als 
de werklozen. Eigenlijk konden ze weer opnieuw 
beginnen, want de dijk was nagenoeg verdwenen. 

De Linthorst Homanpolder kon in februari 1948 
eindelijk geopend worden met de onthulling van 
twee monumenten. Eén in de polder zelf, ter 
nagedachtenis aan dertien mannen die bij een 
busramp om het leven kwamen en een veertiende 
die tijdens het werk verongelukte. Het andere als 
aandenken aan de inpoldering, bovenop de dijk die 
na de Kerstvloed van 1717 is aangelegd, 

Bron: Slikken of stikken, Cees Stolk, 1993
Zie ook:
www.groningerlandschap.nl
www,kerstvloed1717.nl


