Vanaf de Tie tot op de Hunze.
De geschiedenis van de Onnervaart en schutsluis aan het Drentse Diep.
De in 2010 opgerichte werkgroep Open Onnervaart heeft de ambitie Onnen weer een verbinding te
geven met open vaarwater. In dit document wordt de historische context van deze verbinding
beschreven.
De eerste aanzet werd gegeven in 1876. Het toenmalig bestuur van het waterschap “De
Onnerpolder” stelde de ingelanden (eigenaren van de gronden in de Onnerpolder) voor een kanaaltje
te graven vanaf het Drentse Diep, ook wel Oostermoerse Vaart genoemd, maar in feite de loop van
de rivier de Hunze. Het kanaal in de polder moest dienen voor waterafvoer van de hooggelegen
landen. Het voorstel werd door de ingelanden afgewezen. In die tijd liep de polder in de winter nog
onder water vanuit het Drentse Diep. Met dat water werd vruchtbare slib meegevoerd vanuit de
Lauwerszee via het Reitdiep en Schuitendiep en over de landerijen verspreid als natuurlijke
bemesting. Mogelijk was men bang voor grondverschraling.
In 1913 werden 4 polders samengevoegd, te weten de Groene - , Onner -, Oever – en Oostpolder,
waarbij de polders ook ’s winters droog werden gehouden door gezamenlijke bedijking. Dat was
goedkoper in onderhoud , dan het onderhoud voor elke polder afzonderlijk.
Op 16 augustus van dat jaar worden door het waterschap 2 voorstellen gelanceerd. Plan A omvat een
ringvaart, welke tevens als vaarwater kan worden gebruikt. Plan B omvat het graven van een
vaarwater van Onnen naar het Drentse Diep en aldaar het bouwen van een schutsluis. Plan B wordt
in dat jaar aangenomen.
In de jaren 1914 en 1915 worden de plannen gerealiseerd. Het Onnerkanaal (later Onnervaart
genoemd) wordt deels met de hand gegraven (de haven en aangrenzend vaart gedeelte) en de rest
machinaal met een moddermachine. Ook de sluis wordt gebouwd door de Gebr.Biemold (of Bijmold)
uit Groningen voor een bedrag van f 15.000,- (gulden).
De totale lengte van de sluis was 37 meter. De sluiskolk zelf mat 27 bij 8 meter en was dus groot
genoeg voor de in die tijd veel gebruikte vrachtschepen. De diepgang was 1,8 meter aan de ingang
van het Drentse Diep. De sluiskolk zelf was 2,6 meter diep. Beide ingangen waren 5 meter breed en
lagen asymmetrisch ten opzichte van de sluiskolk.

Door de aanleg van het Onnerkanaal, bouw van de schutsluis en de drooglegging van de polder
kwam Onnen tot bloei.
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Doordat Onnen in 1915 ontsloten was door een verbinding via het water, konden grondstoffen
worden aangevoerd zoals turf, wierdegrond (grond van kleiheuvels), mest, riet, pulp en steen. Het
gemiddelde tonnage bedroeg ongeveer 50-60 ton per schip. Het eerste schip dat in 1915 Onnen
aandeed, was het schip van schipper Buining. Het was groot feest in Onnen. De schoolkinderen
haalden met vlagvertoon en een welkomstlied schipper Buining binnen.
Het Welkomstlied
,,Hoera de vreugde stijgt ten top’’
,,Hijs allen vlag en wimpel op’’
,,En laat weerklinken ’t vrolijk lied uit aller mond’’
,,Daar komt een schip met mest belaan’’
,,Hij brengt ons d’ eerste lading aan’’
,,’t Is feest bij d’ Onnervaart.’’ (2x)”
Op 25 augustus 1916 wordt voor de eerste maal, bij Koninklijk Besluit ( KB No. 63), het Waterschap
Onnerpolder vergunning verleend tot heffing van sluis- en opslaggelden.
De heffing moest worden gebruikt voor het
onderhoud van de sluis, het kanaal, de
opslagplaats aan de haven en hetgeen
daartoe behoorde. De bediening van de sluis
werd opgedragen aan de molenaar dhr.
Beukema van windwatermolen De Biks. Hij
moest ook het geld innen. Voor zowel de
heen – als terugvaart moest
f 0,015 per ton scheepsinhoud worden
afgedragen. De inhoud werd bepaald door de
meetbrief, die elk schip aan boord moest
hebben. Kon er geen geldige meetbrief
worden getoond, dan moest de sluiswachter
zelf een inschatting maken. Voor vlotten, die
de sluis wilden passeren, moest f 0,05 per
strekkende meter worden betaald. Voor het
gebruik van de opslagplaats aan de haven
moest f 0,005 per vierkante meter worden
afgedragen, telkens voor een opslagtijd van 2
weken.
Koninklijk Besluit ( KB No. 63)
In 1917 ontstaat een plan om de Provinciale Waterleiding te bouwen in de Onnerpolder. Jhr. Van
Andringa de Kempenaar zegt in een gesprek met Gedeputeerde Staten van Groningen, dat hij er op
heeft aangedrongen dat de Provincie op zijn kosten een kanaal moet graven vanaf de nieuwe sluis
tot de matsloot, onder voorwaarde dat de eigenaren de grond , die nodig is voor het te graven
kanaal, kosteloos zullen moeten afstaan. De Kadijk en kanaal zullen dan eigendom worden van de
Provincie. Onderhoud van dijk en kanaal komt ten laste van de Provincie. Het kanaal zal als
vaarwater dienen en te allen tijde vrij moeten zijn van belasting en doorvaartgeld. Het voorstel werd
in stemming gebracht en hieruit bleek dat 164 stemmen tegen waren en 16 stemmen voor. De
tegenstemmers stelden als eis, dat vergoeding van de grond terecht was. Er werd een commissie
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benoemd, die alsnog een oplossing moest zoeken om tot een redelijke taxatie te komen. Ook werd
door de ingelanden gevraagd de bestaande Kadijk te verplaatsen naar het Drentse Diep. De Kadijk
was gelegen vanaf de sluis door de polder en eindigde bij het Foxholergat. De landerijen, die gelegen
waren tussen de Kadijk en het Drentse Diep, noemde men de uiterwaarden. De heer Breukel, die als
afgevaardigde van Gedeputeerde Staten aanwezig was, deelde de vergadering mede, dat
Gedeputeerde Staten de nieuwe Kadijk al in kaart hadden gebracht. Daaruit bleek dat de dijk langs
het Drentse Diep geprojecteerd was. Na deze toezegging van de heer Breukel kon een ieder zich met
dat gedeelte verenigen.
In 1918 was de commissie gereed met het onderzoek en kon de voorzitter de ingelanden mededelen
dat Gedeputeerde Staten instemden met het voorstel ten gunste van het waterschap.
Na de eerste wereldoorlog (1914-1918), waar Nederland niet bij betrokken was wegens haar
neutraliteitspolitiek, begon het normale leven weer. Het polderbestuur en ingelanden hadden
inmiddels besloten de polder ook ’s winters droog te houden. De kunstmest was in opkomst en op
een aantal percelen werden hiermee proeven genomen. De resultaten hiervan waren van dien aard,
dat een aantal boeren besloot om kunstmest te gaan gebruiken. De inmiddels opgerichte
landbouwvereniging bestelde kunstmest bij de fabriek en dit werd per schip aangevoerd. Als zo’n
schip arriveerde, moesten de boeren, die kunstmest besteld hadden, zelf zorgen dat het gelost werd.
Om een ieder het juiste gewicht te geven, werd dit per half mudvat verdeeld. “
Van het haventje en de sluis werd veel gebruik gemaakt. De originele Instructie Sluisbediening
(Onnen 1918) van het waterschap “ De Onnerpolder” is bewaard gebleven ( Archief Hunze en Aa’s).
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Van het huis aan de Dorpsweg 44 zijn de stenen per schip aangevoerd. Schipper Kruizinga kwam
regelmatig met zijn schip turf en baggels (baggerturf) in Onnen afleveren. Kruizinga ging van tevoren
het dorp rond en vroeg de mensen of ze nog turf en baggels moesten hebben voor de winteropslag.
Als hij dan wist hoeveel er nodig was, ging hij met zijn schip naar de veenkoloniën om daar te laden.
Dat was meestal een reis van een paar dagen. Als Kruizinga dan weer in Onnen was gearriveerd kon
het lossen beginnen. De boeren die zelf een paard en wagen hadden, haalden de brandstof zelf op.
De andere bestellingen werden door Hendrik Kooi met paard en wagen aan huis gebracht. Als het
schip in Onnen afgemeerd lag, ging de dochter van Kruizinga hier naar school.
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In de Onnerpolder heeft ruim 30 jaar een verveners-arbeidersgezin gewoond. Het gezin bestond uit 7
personen. Lammert Klok (1879 - 1956) was gehuwd met Almina Hindrika Slagter (1892 - 1970),
beiden geboren in Slochteren, en hun 5 kinderen.
Klok trad in dienst als opzichter-vervener bij dhr. Rosenbaum. Besloten werd de fam. Klok zo dicht
mogelijk bij het werk te laten wonen en wel op een woonschip. Het woonschip kreeg als ligplaats de
ringvaart achter in de Onnerpolder. Er werd geen rekening gehouden met de voorzieningen, zoals
water. Dat moest uit de ringvaart gehaald worden. Een wegverbinding was er ook niet en het gezin
moest maar zien hoe ze in de bewoonde wereld moest komen om de benodigde spullen te kopen.
Zo ging het ook met de kinderen die naar school moesten.
Het jaar 1929 is de geschiedenis ingegaan met zijn zeer strenge winter. Halverwege januari was
koning winter ons land binnengevallen. De winter zou stand houden tot eind maart. Temperaturen
van 15 to 20 graden onder nul, en zelfs enkele malen nog lager, waren heel normaal.
Door de strenge winter waren alle kanalen dichtgevroren, zo ook de Onnervaart. Voor in de haven
van de Onnervaart lag een schip, dat een lading steen voor een te bouwen woning had. Het schip kon
Onnen niet meer verlaten. De schipper en zijn vrouw met een inwonende dochter waren
genoodzaakt te overwinteren in Onnen. Het schippersgezin kwam in moeilijkheden door de
aanhoudende strenge winter. De gezondheid van de vrouw liet te wensen over, brandstof voor de
verwarming hadden ze niet meer. Eén der inwoners van het dorp, E. Hooiveld , kreeg argwaan en
niet ten onrechte. Toen Hooiveld bij de schipper op de deur klopte en de deur voorzichtig open ging,
zag hij, dat zijn vermoeden juist was geweest. De vrouw lag ernstig ziek op bed, de kachel brandde
niet meer, en de schipper en zijn dochter moesten hun warmte zoeken onder wat oude dekens.
Zonder te vragen wat er moest gebeuren, is Hooiveld weggegaan. Binnen enkele minuten was hij
weer terug op het schip met brandstof en warme melk.
Hooiveld heeft de andere bewoners van het dorp op de hoogte gebracht van de ellendige situatie
waarin deze mensen verkeerden. Toen dat algemeen bekend was bracht praktisch een ieder eten en
brandstof naar het schip. Aan de strenge winter kwam halverwege maart een einde. Voor allen een
grote opluchting, maar wel in het bijzonder voor het schippersgezin. Toen het schip Onnen weer kon
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verlaten, zeiden de drie bewoners: “We hebben ons leven aan jullie te danken, we hebben het
nimmer zo goed gehad.’’
Op Topografische Militaire kaart Eelde kaartnr 115 uit 1926 is de schutsluis voor het eerst zichtbaar
(rechtsboven op de kaart). Ook op de kaarten van 1935 en 1943 is dat het geval.

In 1934 stond een groot bouwwerk in de polder op stapel. Het pompstation moest worden gebouwd.
Het bouwwerk zou ook een verbinding met de Onnervaart krijgen, de ,,ringvaart’’ genoemd. Toen de
Provincie er bij het Waterschap De Onnerpolder op aan drong dat er een waterwegverbinding moest
komen, heeft het Waterschap met de ingelanden (eigenaren) overleg gepleegd om de grond
kosteloos in handen van de Provincie te krijgen. Voorwaarde was dat de Provincie het kanaal zelf
moest (laten) graven en dat de dijk, die tussen de Hunze en het te graven kanaal lag, volledig in
onderhoud bij de Provincie zou blijven. Hiermee ging de Provincie akkoord.
In 1944 moesten de familie Klok, die op het woonschip in de polder woonden en de bij hen
ondergebrachte onderduikers, het woonschip verlaten, want de Duitse Wehrmacht wilde
verdedigingswerken in de polder aanleggen. Dat stuitte op grote bezwaren van het bestuur van het
waterschap. Het bestuur kreeg hulp van de verzetsgroep uit de omgeving om dit tegen te houden. De
dijken achter in de polder langs de Hunze werden op een aantal plaatsen doorgestoken en de
schutsluis werd ‘s nachts opengezet, zodat de polder onder water kwam te staan.
In 1944 maakte de RAF (de Engelse Royal Air Force) verkenningsfoto’s van dit gebied. De Schutsluis
aan het eind van de Onnervaart is op de foto van 29-10-1944 (fotonr 3373 WNW) duidelijk zichtbaar.
Dit is waarschijnlijk de enige foto van de sluis.
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De vergroting geeft een mooi beeld van de sluis. Ook zijn de Duitse verdedigingswerken (zigzaglijn)
in de polder zichtbaar.

In 1949 was er een muizenplaag in de Onnerpolder. Om de plaag te bestrijden werd besloten de
polder wederom onder water te zetten. Het waterschapsbestuur had de familie Klok beloofd dat het
water niet zo hoog zou komen als in 1944, want het water dat nu de polder in zou stromen ging
alleen via de schutsluis. Bij het gewenste peil ging de sluis weer dicht.
Op Topografische kaart Hoogezand-Sappemeer kaartnummer 07G uit 1953 van het Kadaster is de
schutsluis nog steeds zichtbaar.
C.G. Storm - Onnen

Pagina 7

Op 18 april 1953 vroeg het bestuur van het Waterschap “De Onnerpolder” advies aan Gedeputeerde
Staten van de provincie Groningen over het voorstel van de vergadering van 16 april 1953 over te
gaan tot buitenwerkingstelling van de sluis in het Onnerkanaal aan de Hunze of Oostermoerse vaart
op grond van de volgende overwegingen:
De sluis verkeerde in een zodanige toestand, dat herstel noodzakelijk was. De
herstelwerkzaamheden zouden aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Deze uitgaven waren
moeilijk te verantwoorden, omdat de inkomsten van de heffing van het sluisgeld onbetekenend
waren en dus niet als dekking voor de te maken onkosten in aanmerking konden komen. Daarnaast
werden de scheepvaartbelangen niet geschaad, omdat vrijwel geen gebruik meer werd gemaakt van
het Onnerkanaal. Dit kwam ondermeer door de opkomst van het wegtransport.
Het bestuur wilde het advies vóór 6 mei 1953 ontvangen, om een definitief besluit te kunnen nemen
tijdens een Algemene vergadering van Ingelanden in diezelfde maand.
Op donderdag 28 mei 1953 volgde de Algemene vergadering van Ingelanden in Café Ottens te
Onnen. Punt 3 van de agenda was het voorstel: Demping v/d Sluis. Het voorstel werd met algemene
stemmen aanvaard. In het Nieuwsblad v/h Noorden van 17 juni 1953 werd hiervan publiek
mededeling gedaan en tevens de gelegenheid geopend, alsnog bezwaren in te brengen, zulks voor 1
juli 1953.
Op 22 juni 1953 schreef Dhr. J.Pietersma uit Onnen een bezwaarschrift tegen het voorstel aan het
Bestuur Waterschap “De Onnerpolder”. Pietersma was de nieuwe eigenaar van de woonark in de
polder (gekocht van de eerste eigenaren, de familie Klok). De woonark lag weliswaar op de vaste wal,
maar opheffing van de sluis zou bij verkoop van de ark ernstige financiële gevolgen hebben voor de
eigenaar, wegens de afsluiting van doorgaand vaarwater.
Op 3 september 1953 antwoordde het Bestuur van het waterschap de heer Pietersma. De bezwaren
werden van de handgewezen op grond van de overweging, dat de woonark deel uitmaakte van een
complex, bestaande uit woongelegenheid (“ark” met vaste bijbouw) en erf (tuingrond en beplanting),
welk complex zijn bestemming en waarde had en behield, als het geheel gehandhaafd zou blijven.
Vooraf vond een persoonlijk onderhoud plaats bij Pietersma thuis.
Op 2 november 1953 verzocht het bestuur van het waterschap Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen, onder overlegging van de vereiste stukken, vergunning te verlenen tot opheffen
van de sluis in het Onnerkanaal. Tevens werd vermeld dat de waterkering van de buitenste
sluisdeuren zou worden vervangen door een dam. De bestanddelen van de sluis zouden worden
opgeruimd en aan de kant van de Oostermoersche Vaart zou een boordvoorziening worden
aangebracht. Ook zou de nodige Reglementswijziging van het Waterschap worden voorbereid. De
sluisbediening zou niet meer afzonderlijk worden bezoldigd, maar het salaris van de molenaar,
tevens sluisbediener, zou geen wijziging ondergaan.
Op 31 december 1953 verleende Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen de vergunning,
op basis van het door de directeurhoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat uitgebrachte
rapport van 28 december 1953, nr. 11865 en op basis van de volgende voorwaarden:
De sluis moest volledig worden drooggezet en opgeruimd. Er moest een gronddam worden gelegd in
aansluiting met de bestaande dijk. De sluisput moest met grond worden aangevuld tot
maaiveldhoogte. Verder moesten er achterwaarts verankerde boordvoorzieningen worden
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aangebracht als bescherming tegen afslag. Het werk moest binnen 4 maanden na aanvang zijn
voltooid. De houder van de vergunning was verantwoordelijk voor het onderhoud.
De vergunning verviel wanneer daarvan binnen een jaar na dagtekening geen gebruik was gemaakt.
De eventuele bevelen van de directeurhoofdingenieur moesten worden nagekomen.
De vergunningvrager mocht alleen van de vergunning gebruikmaken als alle daaraan verbonden
voorwaarden zouden worden aanvaard.
Op 19 februari 1955 (dus ruim een jaar na de verleende vergunning) verzocht het Bestuur van het
Waterschap “De Onnerpolder” Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vergunning te
verlenen een geldlening groot f 25.000,- (gulden) aan te gaan bij de Coöperatieve Boerenleenbank
“Haren” bestemd voor de vermoedelijke uitgaven verbonden aan het opruimen van de sluis in het
Onnerkanaal. Dit alles op basis van het eenparig genomen besluit van de stembevoegde Ingelanden
in Algemene Vergadering bijeen op 20 januari 1955 en de Algemene Vergadering op 14 februari
1955, waar de bestemming van geldlening werd bepaald. Tegelijkertijd werd het plan voor het
opruimen van de sluis bij het College ingediend.
In maart 1955 kwamen het bestek en de voorwaarden voor het slopen van de bestaande houten
schutsluis tussen de Oostermoersche Vaart en een watergang (het Onnerkanaal) van het waterschap
“De Onnerpolder” en het maken van een waterkering in het Waterschap “De Onnerpolder” gereed.
Het betreft Dossier 682 No. 991 gemaakt door Technisch Bureau van de Unie van
Waterschapsbonden te Haarlem. De bijbehorende tekening No. 5772 d.d. 31 december 1954, geeft
een overzicht van de te slopen houten sluis en aan te leggen waterkering.
Op 29 april 1955 verleende Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vergunning aan het
waterschap “De Onnerpolder” voor het opruimen van de schutsluis in het Onnerkanaal, op basis van
het door de directeurhoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat uitgebrachte rapport van 20 april
1955, nr. 4257, onder in de vergunning ( Nr. 3156/26, 1e afdeling ) genoemde voorwaarden.
Op 31 mei 1955 stuurde Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem de
resultaten van de aanbesteding van het werk aan het Bestuur van de Onnerpolder. Fa. Eleveld &
Zonen te Groningen bleek de laagste inschrijver met f 23.700.- (gulden). Men verzocht het Bestuur
vóór 27 juni 1955 te berichten of men akkoord zou gaan met het voorstel.
Blijkens de overeenkomst heeft het Waterschap al op 27 mei 1955 onderhands de aanbesteding
opgedragen aan de Fa, J.H. Eleveld en Zonen, Stationsstraat 6 te Groningen, op basis van reeds
eerder telefonisch doorgegeven resultaten van de aanbesteding.
De overeenkomst bepaalde, dat er op 11 juli 1955 met de werkzaamheden moest worden begonnen.
De uiteindelijke aanneemsom bedroeg volgens de overeenkomst f 21.700,- (gulden). De
overeenkomst werd op 29 juni 1955 te Haarlem ondertekend door de voorzitter (W.F. Buiter), de
secretaris (D. Douma) en de aannemer (J.H. Eleveld). Mogelijk is de verlaging van de aanneemsom
het gevolg van het feit dat de vrijkomende materialen eigendom werden van de aannemer, in
tegenstelling tot de tekst van Artikel 12 van het bestek, waar werd bepaald dat de vrijkomende
materialen eigendom werden van het waterschap. Het handgeschreven bijschrift geeft echter aan
dat dit artikel verviel en dat het eigendom bij de aannemer lag. In Artikel 11 werd ook nog bepaald
dat een bedrag onvoorzien van f 1000.- (gulden) in de aanneemsom was opgenomen, dat in
mindering zou worden gebracht, als hierop geen beroep werd gedaan . In artikel 20 was ook nog een
korting bedongen bij te late oplevering.
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Met de sloopwerkzaamheden kwam een einde aan 40 jaar verbinding van Onnen met open
vaarwater.
Wat rest van de sluis, volgens het bestek, zijn de vloeren van binnen- en buitenhoofd met de daarop
aanwezige slagdrempels van metselwerk en de zich eronder bevindende palen, kespen (houten
verbindingsstukken tussen de koppen van de heipalen en het opgaande werk), en damwanden, die
niet behoefden te worden gesloopt, maar aan het oog onttrokken zijn door het dijklichaam.
Op Topografische kaart Hoogezand-Sappemeer kaartnummer 07G uit 1962 van het Kadaster is de
schutsluis inderdaad verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een waterkering . Op de luchtfoto uit
2010 is in de loop van de dijk echter nog altijd de plaats zichtbaar, waar de sluis heeft gelegen.

Hiermee is een eind gekomen aan deze geschiedschrijving.

Ik wil hierbij graag een oproep doen aan een ieder, om nog eens op zolder of in een oude
schoenendoos te kijken of er nog oude foto’s of negatieven zijn van de haven, vaart en schutsluis uit
de periode 1915 – 1955. De werkgroep zou deze graag willen reproduceren om de geschiedenis te
completeren met beeldmateriaal. Alle originelen worden vanzelfsprekend geretourneerd.
U kunt contact met mij opnemen via e-mail : cg.storm@12move.nl of telefonisch: 4063567.
Kees Storm – lid van de werkgroep Open Onnervaart
Gebruikte bronnen:
R.Siekmans – 650 jaar Onnen; R Siekmans - Onnen tot 2000; De Groninger Archieven; Archief Hunze
en Aa’s ; E.A.M Bulder – Haren tussen Hunze en AA;
Internet: www.watwaswaar.nl
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