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Voorwoord

N

ederland is een bijzonder land. Met circa 15 miljoen inwoners (435 per km^) is het een van de
dichtstbevolkte landen van Europa, terwijl
toch zo’n ^5% van haar totale oppervlakte met meet dan 8
miljoen inwoners bij het wegvallen van de bestaande dijken onder zee- en rivierwater zou verdwijnen. De resterende droogblijvende gronden - nu grotendeels in agrarisch gebruik - zouden zonder menselijk ingrijpen veelal
armezandgrondenzijn.
Nederland is wel een zeer welvarend land. Vooral door
handel, dienstverlening [distributiefunctie) en een
moderne agro- en (procesjindustrie is het Bruto Nationaal Produkt bijna/30.000,- per hoofd van de bevolking.
Nederland is ook bij uitstek een cultuurlandschap dat
door de mens voortdurend wordt aangepast om het leefbaar en welvarend te maken en te houden. Door de specifieke geografische omstandigheden van de natuurlijke
omgeving was er een voortdurende wisselwerking tussen
de natuurlijke ontwikkelingen en de menselijke ingrepen om aan de maatschappelijke wensen en verlangcns te
voldoen. Wilde men het zakkende land met een stijgende
zeespiegel leefbaar houden, dan vereiste dit steeds meet
en steeds nieuwe ingrepen; met alle gevolgen vandien.
Dit proces gaat nog steeds voort.
De sleutel voor de totstandkoming van het huidige
Nederland ligt in de waterbeheersing van Nederland.
Zonder de ingewikkeldc, historischgegroeide waterstaatkundige infrastructuur met het daarbij passende bestuurlijk-juridische instrumentarium zou hier niet met
succes geleefd en gewerkt kunnen worden. Dit heeft vanouds wel bijzondere zorg vereist: zorgvuldig beheer en
onderhoud, naast voortdurende alcrtheid om tijdig aanpassingen aan de maatschappelijke en natuurlijke ont¬
wikkelingen mogelijk te maken. Zonder die continue
zorg voor wat letterlijk en figuurlijk ‘de fysieke existentie’
van dit land is, kan Nederland op termijn niet leefbaar en
welvarend blijven.
De situatie van Nederland is in zo verre uniek, dat systematische ingrepen in de natuurlijke omstandigheden
al zo’n 10 eeuwen geleden begonnen. In vele andere lan¬
den zijn de ingrepen van recentere datum. Een historisch
overzicht zoals hier gepresenteerd, kan het inzicht in binnen- en buitenland vetdiepen in het menselijk handelen
in de context van maatschappelijke ontwikkelingen en

/

%

natuurlijke veranderingen voor het voortbestaan van een
zich continu succesvol ontwikkelende samenleving.
Uit deze geschiedenis van de Nederlandse waterbe¬
heersing blijkt tevens hoe essentieel een integrale aanpak
is van de maatschappelijke behoeften en verlangens, afgezet tegen de eisen van de natuurlijke ontwikkelingen
op lokaal, regionaal, nationaal en (steeds meet) op internationaal niveau.
Hulde aan het initiatief van de ICID en het Nederlandse
iClD-comite voor deze studie van de geschiedenis van de
waterbeheersing in Nederland.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.R.H. Maij-Weggen
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N

ook elders voorkomt. Een polder is een door waterscheidingen begrensd gebied waarin de waterstand kunstmatig wordt geregeld. Polders zijn in ongeveer 80 landen
over de hele wereld onder bijna alle klimaatomstandigheden aanwezig. In zo’n 40 landen is land ingepolderd
langs de zeekusten. De complexe ontwerpen in Neder¬
land van afsluitingen en bedijkingen in getijdcgebieden
en riviermonden treft men ook aan in landen als Bangla¬
desh, Frankrijk, India en Japan.

ederland vertoont op he: gebied van waterbeheersing enkele bijzonderc kcnmerken. Hoewel deze in de wereld nie: unick zijn, hebben zij
altijd inteniationaal de belangstelling getrokken van
zowel technici, als niet-technici. Er is gesteld, da: een
grooc deel van Nederland in zekere mate beschouwd kan
worden als een door de mens geschapen milieu. He: is een
feit da: 25% van bet landoppervlak bencden gemiddeld zeeniveau ligt, terwijl ongeveer 65% van he: totale gebied zou
kunnen ovcrstromen als er geen dijken waren gebouwd.
Her laagstc gebied ligt op 6,5 m beneden gemiddeld zeeniveau. Gedurende zware stormen op de Noordzee die tot
abnormaal hoge waterstanden leiden, bedraagt bet verschil tussen her laagste land en bet peil van bet nabijgelegen zeewater meet dan 10 m.

Tijdens het xide congres van de International Commis¬
sion on Irrigation and Drainage [icid] in 15)81 heeft de
Franse geograaf-geschiedkundige Jacques Bethemont
duidelijk gemaakt, dat de algemene principes van het historisch onderzoek ook van toepassing zijn bij de beschrijving van de geschiedenis van de waterbeheersing. Dit
boek is op deze filosofie gebaseerd. De geschiedenis van de
waterbeheersing van een land vormt een deel van de alge¬
mene geschiedenis en kan slechts geanalyseerd worden
tegen de achtergrond van de economische, sociale, politieke en technologische geschiedenis. De ontwikkelingen op
het gebied van de waterbeheersing hangen af van een aantal factoren. Een factor als bevolkingsgroei, met de daaruit
voortvloeiende behoefte aan een hogere voedsclproduktie
en een factor als de wens om de leefomstandigheden te
verbeteren, vormen prikkels tot verandering. Nieuwe ont¬
wikkelingen worden tevens mogelijk gemaakt door tech¬
nische innovatics, zoals de windmolen, de stoommachine
en de baggermolen. Maatschappelijke factoren bepalen
het ontstaan van een sterke sociale structuur, zoals de vorming van waterschappen. Deze zijn in staat voorschriften
op te leggen voor her collectief bcheer en onderhoud van
waterstaatswerken en maken een gezamenlijke aanpak
tegen overstromingen mogelijk. Maatschappelijke facto¬
ren vormen dan ook essentiele bouwstenen in de ontwikkeling van de waterbeheersing. Bovengenoemdc factoren
kunnen gemakkelijk herkend worden in de geschiedenis
van de Nederlandse waterbeheersing.

De huidige situatie is ontstaan door ontwikkelingen
gedurende de laatste r.ooo jaar als gevolg van natuurlijke
processen en menselijke activiteiten. Het begin werd
gevormd door het natuurlijke landschap van het deltagebied, gevormd door de rivieren Rijn, Maas en Schelde.
Vanaf de pde eeuw begon de mens in steeds grotere mate
zijn stempel op het landschap te drukkcn. Door het gra¬
ven van talloze sloten en kanalen werden de veengronden
ontgonnen. Deze ontwatering zette echter een proces van
maaivelddaling in gang, dat onomkeerbaar was en tot op
heden voortduurt. De inklinking konit boven op de
natuurlijke daling van het land ten opzichte van het
gemiddeld zeeniveau die voor de laatste eeuwen geschat
kan worden op 15 tot 20 centimeter per eeuw. Het deltagebied zou een ‘verdrinkende delta’ zijn geworden als de
mens niet verder had ingegrepen. De aanvoer van sedimenten door de rivieren en de zee was namelijk onvoldoende om de maaivelddaling te compenseren. Om het
land tegen overstroming te beschermen, werd men
genoodzaakt dijken aan te leggen. In de iide eeuw ontstonden de eerste dijken; daarna is het dijkensysteem
steeds verder uitgebreid en verbeterd.
Zo werd een kwetsbaar gebied geschapen, dat slechts
kan overlcven dankzij geavanceerde technische middelen
en een permanente waakzaamheid. De ervaring die op dit
vlak in Nederland is verkregen, kan 00k van direct bclang
zijn voor andcre landcn, omdat het meest specifieke land¬
schap van het laaggelegen deel van het land, de polder.

Een modern overzichtswerk over de geschiedenis van de
Nederlandse waterbeheersing ontbrak echter. Hetzelfde
kan gezegd worden van de andere landen in de wereld.
Om in deze leemte te voorzicn heeft de icid in 1977 de
‘Working Group on History of Irrigation, Drainage and
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Flood Control’ ingesteld. De werkgroep stelt zich ten doel
alle bestaande informatie over de geschiedenis van de
irrigatie, de waterbeheersing en de rivierbeteugeling te
verzamelen en objects- dan wel streeksgewijs te publiceren. Zij vraagt hiervoor de medewerking van deNationale
iciD Comites. Elk Nationaal Comite dient de geschiede¬
nis in een publikatie vast te leggen.
Om aan vorenvermeld verzoek te kunnen voldoen
heeft het Nederiands Nationaal icid Comite in 15187 de
werkgroep ‘Geschiedenis van de waterbeheersing in
Nederland’ ingesteld. De doelstelling van deze werkgroep
luidt:
a. Het op basis van de beschikbare literatuur samenstellen van een publikatie ‘Geschiedenis van de waterbe¬
heersing en landaanwinning in Nederland’ die voldoet aan de criteria die voor een iciD-bijdrage worden
gesteld;
b. Het samenstellen van een standaarddocument over de
geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwin¬
ning in Nederland op basis van de informatie die voor
vorengenoemde publikatie is verzameld en op een
aantal onderdelen nader uitgediept.

loop van vele plenaire vergaderingen van de werkgroep
werden de ontwerpen voor de diverse hoofdstukken
besproken en vastgesteld. De redactie van de publikatie
werd verzorgd door dr. G.P. van de Ven, historischgeograaf te Nijmegen. Bij de eindredactie waren Kooi¬
man, Schultz en Stol mede betrokken.
Dit boek is, overeenkomstig de voorschriften van de
ICID, gebaseerd op bestaande literatuur. Tevens was de
opdracht van de icid om een boek voor niet-Nederlan¬
ders samen te stellen. Deze uitgangspunten hadden twee
gevolgen. Ten eerste zijn veel aspecten die bij Nederlanders bekend verondersteld mogen worden toch uiteengezet. Dit neemt niet weg dat we de indruk hebben dat ook
Nederlanders in dit boek nog veel nieuwe feiten en
inzichten tegen zullen komen. Omdat het boek primair
voor buitenlanders bedoeld is, hebben we de nadruk
gelegd op het meest specifieke deel van het land, te weten
Laag-Nederland. De waterbeheersing van Hoog-Nederland wordt pas behandeld vanaf de periode dat de in LaagNederland verkregen inzichten ook daar ingevoerd wer¬
den, namelijk in de igde eeuw.
Ten tweede was het de bedoeling een handboek te
schrijven, dat ook voor Nederlanders bestemd is. Dit
handboek wil dienen als achtergrondinformatie voor hen
die onderzoek doen naar de geschiedenis van de waterbe¬
heersing in Nederland. Vandaar dat we ons niet beperkt
hebben tot het geven van een globale schets, maar veel
aspecten vrij gedetailleerd hebben behandeld. Tot nu toe
konden we beschikken over drie handboeken: A.A. Beekman, Nederland als polderland, uit 1932; R.H.A. Cools, Strijd
om den grand in het lage Nederland, uit 1948; en H.A.M.C.
Dibbits, Nederland-waterland; een historisch-technisch overzicht, uit 1950. Deze boeken zijn inmiddels voor een deel
verouderd en we hebben ze op een aantal punten widen
aanvullen en verbeteren. Daarbij hebben we ons gericht
op nieuwe wetenschappelijke inzichten en is onze keuze
van ondetwerpen vooral bepaald op zaken die in deze
boeken onder- of onbelicht bleven. Met name vernieuwend is de beschrij ving van de periode tussen 800 en 1250
toen de veengebieden ontgonnen werden; vandaar dat
wij deze uitvoerig behandelen. Het hele boek door is de
nadruk gelegd op de waterbeheersing en de landaanwin¬
ning. Dit betekent dat bij voorbeeld de aanleg van scheepvaartkanalen slechts terzijde en niet uitputtend aan de
orde komt. Bij de behandeling van de waterbeheersing
hebben we ons hoofdzakelijk beperkt tot de waterkwantiteit. Tenslotte willen we er op wijzen dat de inhoud van
dit boek in hoge mate een historisch-geografisch karakter
draagt; het wil een achtergrondverhaal geven dat nodig is
om de ontwikkelingen in de techniek te kunnen begrijpen. Van de technische ontwikkelingen zelf worden
alleen de hoofdlijnen besproken; een uitputtende behan¬
deling hiervan zou een apart boek vergen.
In dit boek wordt een groot aantal geografische namen
genoemd. Het gaat daarbij soms om zeer kleine gehuchtjes. Waar nodig hebben we de dichtst nabij gelegen grote-

De samenstelling van de werkgroep is vanafde instelling
in 1987 tot de verschijning van de voorliggende publika¬
tie als volgt geweest:
- profit.A. Volker, voorzitter
- dr.ir. C. Baars
- profdr. H.F. Cohen (t/m 19511]
- mw.dr. M.L ten Horn-van Nispen
- drs. M. Kooiman
- profir. D.A. Kraijenhoffvan de Leur
- profdr.mr. H. van der Linden
- profdr.ir. H.W. Lintsen
- profdr.ir. E. Schultz, Nederiands vertegenwoordiger
ICID

-

profit. E.Stamhuis
dr. T. Stol
dr. G.P. vandeVen, redacteur
drs. P.A. de Wilde
dr.ir. J.V. Witter
H. Witteveen, secretaris werkgroep

Aan dit boek werd bijgedragen door verschillende
auteurs. Hoofdstuk 1 werd geschreven door Van de Ven;
hoofdstuk 2 door Van de Ven met medewerking van Van
der Linden en Stamhuis; hoofdstuk 3 door Van de Ven met
medewerking van Baars, Stamhuis en Stol; hoofdstuk 4
door Stol met medewerking van Baars, Schultz, Stamhuis
en Van de Ven; hoofdstuk 5 door Ten Horn-van Nispen en
Van de Ven met medewerking van Kooiman en Witter;
hoofdstuk 6 door Ten Horn-van Nispen met medewer¬
king van Stol, Van de Ven en Volker; hoofdstuk 7 door Van
de Ven met medewerking van Kraijenhoff van de Leur;
hoofdstuk 8 door Van de Ven; hoofdstuk 9 door Schultz,
Stamhuis en Volker; en hoofdstuk 10 door Volker. In de
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re plaats er bij genoemd. De grotere plaatsen en wateren
staan op de overzichtskaart van Nederland, die op deze
bladzijde is weergegeven [afb. i). Op deze wijze kan de
lezer op zijn minst een globaal idee krijgen van de ligging
van een besproken element.
De opze: van dir boek is tot circa 1800 chronologisch,
voor de periode daarna is gekozen voor een meer thematische indeling. De beschrijving van de geschiedenis van de
waterbeheersing laten we in circa 800 aanvangen. In de
daaraan voorafgaande periode ontbrak her de mens aan

1. Nederland, overzichtskaart.

middelen om de strijd tegen bet water doeltreffend aan te
gaan. Men ging bij voorkeur wonen op de hoger gelegen
delen, die niet door het water overspoeld konden worden.
Waar dat wel kon, wierp men verhoogde woonplaatsen
op, de zogenaamde terpen. In de periode tussen 800 en
1250 werd deze passieve vorm van verdediging vervangen
door een meer actieve: de aanleg van dijken. Tevens begon
men met de grootschalige ontginning van de natte veen-

11

LEEFBAAR LAAGLAND

gebicden in vooral West-Nederland. De ontwatering van
de venen leiddc echtcr tot een aanzienlijkc daling van het
maaiveld. In dc periode tusscn 1250 en idoo bracht de
introductie van de molenbemaling een oplossing voor
deze maaivelddaling, zodat de steeds lager komende
gronden vooragrarischgcbruik benut konden blijven. De
molen maakte het 00k mogclijk om meren droog te
malen; dc cerste droogmakerij ontstond in 1533. Daarnaast word er in deze periode veel land aangewonnen
door de bedijking van opgeslibde gronden langs de kust
en de binnenzeeen. De Gouden Eeuw van Nederland op
economisch en politick gebied tusscn 16^00 en 1800, was er
ook een op het vlak van de landaanwinning. Onder meet
de ruime beschikbaarheid van kapitaal en hoge graanprijzen hidden tot de droogmaking van talloze meren,
die bij elkaar enkele tienduizenden hectare beslaan.
De activiteiten op het tcrrein van de waterbeheersing
en de landaanwinning werden tot circa 1800 hoofdzakelijk uitgevoerd door particulieren. Vanaf 1800 nam de
overheid deze taak allengs over. De modernisering van de
samenleving in de igde en 2oste eeuw uit zich in de over¬
gang van Nederland van een agrarische naar een dienst-

weten die van 183^. De stormvloed van 1 februari 1953, die
in Zuidwest-Nederland 1.835 doden eistc en aanzienlijkc
schade veroorzaakte, was op zijn bcurt dc prikkel om een
nieuwe tegenaanval op touw te zetten: de Deltawcrken.
Deze bestonden uit de afsluiting van rivierniondcn en
zecarmcn en de verhoging van dijken. De Deltawcrken
vingen in 1956 aan en werden in 1986 voltooid.
Een nieuw tijdperk had zich inmiddels echter aangediend. De prijs van de vooruitgang bleck te bestaan uit
een aanzienlijkc verslechtering van dc kwaliteit van
water, lucht en bodem. Het besefdat de mens niet onbegrensd in kan grijpen in de natuur leidde in de jaren ’70
tot het besluit de Oosterschelde niet defmitief af te dammen. In plaats daarvan kwam er een open stormvloedkering, die het oorspronkelijk milieu in de Oosterschelde zo
veel mogelijk onaangetast laat. Mede om dezelfde reden
is de droogmaking van de laatste grote polder in de Zui¬
derzee, dc circa 40.000 ha grote Markerwaard, in de ijskast
gezet. Daarbij kwam dat door de toegenomen agrarische
produktiviteit er vooralsnoggeen bchoeftc meet was aan
nieuwe landbouwgrond.
De nieuwste uitdaging zou kunnen liggen in een
mogelijke stijging van dc zeespiegel. Over de snelheid en
de hoogte van deze rijzing bestaat echter nog veel onzekerheid, zodat men nog slechts kan gissen welk scenario
het best gevolgd kan worden. Financieel en technisch
stuiten deze echter, althans in Nederland, niet op onoverkomelijkc problemen.

verlcnende maatschappij. Daarnaast luidden tcchnische
vernieuwingen een nieuw tijdpcrk in. Stooni en elektriciteit maakten grote en sterkere machines mogelijk, waardoor omvangrijke projecten technisch realiseerbaar wer¬
den. Het Haarlemmcrmeer, een meet van circa 18.000 ha,
werd tusscn 1848 en 1852 drooggepompt met behulp van
stoomgemalen. In de zostc eeuw legde men er de luchthaven Schiphol in aan. Daarnaast kon eindclijk de veiligheid tegen rivieroverstromingcn verwezenlijkt wordcn.

Misschien is het echter niet de zccspiegclrijzing die in
de komende eeuwen de grootste aandacht zal vergen,
maar een nu nog onbekende nieuwe gebeurtenis. De
geschiedenis leert ons talloze voorbcelden van dergelijke
onverwachte en onvoorzicne gebeurtenissen. Maar wat er
ook gebeurt, de geschiedenis van de waterbeheersing van
Nederland zal nooit cindigen.

De eerste grote waterbouwkundige werken in de 20ste
eeuw vonden plaats in de Zuiderzee; een getijdewater van
ongeveer 350.000 ha groot dat in open verbinding met de
Noordzee stond. Dit project strcefde meerdere doeleinden na, zoals de winning van 220.000 ha nieuw land, het
creeren van een zoetwaterreservoir van 120.000 ha, en
kustverkorting en daarmee een betere bescherniing

Tenslottc spreek ik de hoop uit dat de werkgrocp er in is
geslaagd een goed en voor de lezer boeiend beeld te geven
van de geschiedenis van de waterbeheersing van een land,
dat zeker ook in internationaal verband zo bekend is om
zijn worstcling om te komcn tot een leefbaar laagland.

tegen overstromingen van het centrale deel van Neder¬
land. De definitieve prikkel 0111 dc Zuiderzeewerken
daadwerkelijk uit te voeren, was de overstroming in igi^
die grote schade aanrichtte in de gebieden rond de Zui¬
derzee. De aanleiding om het Haarlemmermeer droog te
malen was eveneens een grote overstromingsramp, te

Prokir. A. Volker, voorzitter

12
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Ligging
Nederland hccft een laiidoppervlak van 34.000 kmk Her
totale Nederlandse gebicd, inclusiefde randzeeen, zeearmen, meren en territoriale watcren, is 41.000 km^ groot.
Het land ligt aan de Noordzec in West-Europa op 52“
N.Br. en 5°O.L. (afb. 1].'
Nederland omvat de delta’s en de voormalige riviervlakten van de Rijn, de Maas en de Schelde. Ongeveer 25%
van het land ligt onder gemiddeld zeeniveau [afb. 2). In het
laaggelegen Nederland is de hoogtenieting erg belangrijk.
De hoogte wordt gemeten ten opzichte van het niveauvlak, het NAP (Normaal Amsterdams Peil]. Het NAP word:
geacht de hoogte van het gemiddeld zeeniveau te zijn. Het
is gelijk aan het Amsterdams Peil [ap). Dit is de gcmiddcldc vloedstand van het IJ in Amsterdam toen het nog in
open vcrbinding stond met de zee. In Nederland zijn in de
eerste helft van de igde eeuw overal in het land de hoogten
■

1. De ligging van Nederland in West-Europa.

periodiek overstroomd
land Indian ergeen dijken
zouden zijn

Im+NAP

■ 2. Van Nederland zou een aanzienlijk deel kunnen overstromen als er geen dijken waren. Dit gebied noemen we LaagNederland. Het komt ongeveer overeen met het gebied waar de
waterafvoer kunstmatig door middel van gemalen plaatsvindt.
Een deel van dit gebied ligt boven 1 m-i-NAP en loopt gevaar bij
zeer hoge stormvioeden of als de rivierdijken doorbreken.

ten opzichte van het AP vastgesteld. Toen men in de periode 1875-1885 hernietiwde metingen verrichtte, vond men
voor vele punten een hoogte die belangrijk afweek van de
eerdere metingen ten opzichte van het ap. Ter onderscheiding werden de nieuw gemeten hoogten aangeduid als
geldende ten opzichte van het NAP, een aanduiding die
sindsdien gehandhaafd bleef
De ligging van het gebied onder zeeniveau varieert
van 0 NAP tot meer dan 5 m-NAP (afb. 3]. Het laagste punt
ligt iets ten noorden van Rotterdam op 6,-/ m-NAP. Zonder de bescherming van duinen en dijken zou ongeveer
65% van het land overstromen ofwel door de zee, bij
stormvioeden, ofwel door de grote rivieren bij grote
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3. Uit deze hoogtekaart wordt duidelijk dat een groot deel van

meren of de drooggemaakte gedeelten van de Zuiderzee. Deze

Nederland beneden NAP ligt. Omstreeks 1000 lag het overgrote

meren waren ontstaan door afsiag van de grond in het nieuw

gedeelte van dit gebied boven gemiddeld zeeniveau. Door ingrij-

ontstane laaggelegen gebied of doordat door het winnen van

pen van de mens daalde het maaiveld tot twee meter onder het

turf meren waren ontstaan.

gemiddeld zeeniveau. De diepste gedeelten zijn drooggemaakte
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CIS

bovenkant van de
pleistocene afzettingen
voorzover gelegen beneden
bet huidige zeeniveau

%
\ Y
A

rivierdalen boven NAP

hoge pleistocene gebieden

keileem dichtbij
de oppervlakte

beekdalen veelal
met veenvorming

Pleistoceen

loss

■ 4. Op deze kaart zijn de pleistocene kenmerken gegeven, die

het gebied waar de keileem vlak onder het oppervlak zit. Tevens

van belang zijn voor ontwikkeling in het Holoceen. Men vindt de

zijn de hoge pleistocene gebieden zoals stuwwallen en beekda¬

bovenkant van de pleistocene afzettingen aangeduid voor zover

len op de kaart aangegeven.

ze liggen beneden de holocene afzettingen. Ook is ingetekend

15

LEEFBAAR LAAGLAND

afvoer van water (afb. 3]. Het gcdeelte van Nederland dat
zonder de bescherming van duinen en dijken zou overstromen duiden wij aan met Laag-Nederland; het overige
grondgebied met Hoog-Nederland. Het hoogste punt ligt
op 322,5 m+NAP in het heuvelachtige gebied in het zuidoosten, waar de grenzen van Nederland, Belgie en Duitsland elkaar ontmoeten [afb.i]. Enkele lagere heuvelgebicden in het oosten van het land, bijvoorbeeld de Veluwe,
bereiken een hoogte van tussen de 50 en 100 m+NAP.

Geologie
In Nederland liggen voor het allergrootste gedeelte de
geologische lagen van het Kwartair, dat nicer dan 2 miljoen jaren geleden een aanvang nam, aan de oppervlakte.
De oudere geologische lagen uit het Tertiair liggen op
grote diepte. Alleen in het uiterste zuidoosten en op enke¬
le plaatsen in het oosten langs de Duitse grens komen ze
aan de oppervlakte. De niariene kleilagen van tertiaire
ouderdom, die op ongeveer 400 m diepte liggen, vormen
de ondoorlatende basis van de watervoerende pakketten
[afb. 20]. Het Kwartair wordt vcrdceld in het Pleistoceen,
dat ongeveer twee tot drie miljoen jaren duurde en het
Holoceen, dat pas 10.000 jaar geleden een aanvang nam.

helde

f

rivieren
Mariene
afzettingen

Pleistoceen

ijs

Continentale
afzettingen

wind

■ 5. In de twee miljoen jaar die het Pleistoceen duurde zijn in

Tijdens het Pleistoceen zijn grote delen van de noordelijke landmassa’s bedekt geweest met ijs, dat bcurtelings
aangroeide en weer afsmolt. Vooral de laatste drie ijstijden, waarvan de eerste zo’n 400.000 jaar geleden inzette,
gaven in Europa een aanzienlijke groei van het landijs te
zien. In de warme tussentijden smolt het Europesc land¬
ijs vollcdig a£ Het water dat bij iedere uitbreiding van het
landijs als ijs werd vastgelegd, werd onttrokken aan de
oceanen. Hierdoor daalde de zeespicgel, om weer te stijgen tijdens een warme periode, als de ijskappen afsmolten. In het Pleistoceen bleef dit gebied, in de geologische
literatuLir aangeduid met Noordzeebekken, dalen. Dit
was een voortzetting van de daling, die reeds had ingezet
in de voorgaande geologische periode, het Tertiair. In dit
bekken zijn achtereenvolgens grote pakketten sedimenten door de zee, de rivieren, het ijs en de wind gesedimenteerd (afb. 4 en 5]."^ In de eerste honderdduizenden jaren
van het Pleistoceen was Nederland nog zee en toen werden er grote pakketten mariene sedimenten afgezet. Vervolgens zorgden de rivieren uit het zuiden, de Rijn, de
Maas en de Schelde en grote, in later tijd verdwenen,
rivieren uit het oosten ervoor dat het op het sindsdien
ontstane land tot afzetting kwam van dikke lagen sedi¬
menten. Zand was van deze continentale afzettingen het
meest voorkomende sediment. Daarnaast is er 00k veel
grind afgezet. De grofzandige lagen van de rivierafzettingen hebben een hoge porositeit en zijn goed doorlatend;
men spreekt van watervoerende pakketten [afb. 20). Voor-

het huidige Nederland dikke pakketten sediment afgezet. De
mariene afzettingen zijn het oudst en werden in het vroege Pleis¬
toceen afgezet, zij liggen onder de continentale afzettingen.
Afzettingen door de wind vonden plaats tijdens koude perioden,
toen het land schaars begroeid was.

al bij de sedimenten, die ncergclegd zijn door de Rijn zijn
00k fijnkorrelige zandpakketten aanwezig, die weinig of
niet doorlatend zijn en daardoor de watervoerende pak¬
ketten van elkaar scheiden. Meerdere malen bereikte de
ijskap ook het noordoosten van Nederland. Dit was bijvoorbceld het geval in de eerste van de drie grote ijstijden
[400.000-300.000 jaar geleden]. Door het ijs werd materiaal
uit Scandinavie, de zogenaanide potklei, die vrijwel
ondoorlatend is, in dikke lagen afgezet. Ook die potklei
vomit een scheidingslaag tussen de verschillende water¬
voerende lagen [afb. 20).
De voorlaatste ijstijd [180.000-130.000 jaar geleden]
hceft de grootste geologische invloed in Nederland gehad.
De ijskap heeft toen her landschap van Nederland wezenlijk veranderd. Het ijs vormde een aantal lobben oftongen
met ecu oppervlakte van tien tot enkele tientallen vierkante kilometers. De ijstongen vormden laagten [tongbekkens] doordat het ijs materiaal onder zich wegdrukte,
zodat het zijdelings en frontaal tot stuwwallcn kon worden opgeperst. De hoogste stuwwal, op de oostelijke Velu¬
we, reikt nu nog tot 100 m+NAP. Ook is in noordelijk
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Holoceen

Nederland door her ijs veel grond-morene materiaal, keileem genoemd, afgezet. Vooral in Drenthe en her aangrenzende deel van Zuidoosc-Friesland ligt dir keileem onder
een laag zand nog dicht nabij her oppervlak. Keileem valt
in water niet gemakkelijk uiteen en laat zich daardoor
niet spoedig wegspoelen. Dit materiaal wordt sinds de
aanleg van de Afsluitdijk gebtuikt om dijken mee te bouwen. Op enkele plaatsen is dit keileem opgestuwd zoals in
Texel, Wieringen en Gaasterland in Zuidwest-Friesland.
Dit opgestuwde keileem vormde natuurlijke bastions
tegen de uitbteiding van de zee sinds de middeleeuwen.
Tijdens de laatste ijstijd (iio.ooo-io.ooo jaar geleden)
beteikte bet landijs Nedetland niet. Nederland maakte
toen wel deel uit van een gebied waarvan de ondergrond
permanent bevroren was. De bovenste laag ontdooide in
de zomer en bevroor in de winter. Doordat bet land zo
scbaars begroeid was, kon de wind grote hoeveelbeden
zand wegblazen en elders neerleggen. Die zanden noemt
men dekzanden omdat zij als een ‘dek’ over de oudere
afzettingen bggen. Bijna bet gebele oosten en zuiden
raakte met deze dekzanden bedekt. Fijner stofacbtig
materiaal werd door de wind boog de lucbt in gebracbt en
pas op grotere afstand van bet oorsprongsgebied als loss
afgezet. Het beuvelland van Zuid-Limburg is met deze
loss bedekt.
In de dekzandgebieden ontwikkelde zicb al tijdens bet
Pleistoceen een patroon van btede beekdalen. Deze beekdalen zijn zo breed ontwikkeld doordat de bevroren
ondergrond diepe erosie onmogelijk maakte.
Het Pleistoceen vindt men nog aan de oppervlakte in
bet oosten en zuiden van Nederland. Naat bet westen en
noorden duikt bet onder de bolocene afzettingen weg. In
bet uiterste westen en noorden ligt bet Pleistoceen op een
diepte van meer dan 20 m.

Zo’n 10.000 jaar geleden was de laatste ijstijd afgelopen en
brak een warmere periode aan: bet Holoceen. Tijdens het
Holoceen ontstonden bovenop de pleistocene lagen de
volgende afzettingen. In de eerste plaats trad veelvuldig
veenvorming op. Ten tweede werd een kustvlakte gevormd bestaande uit strandwallen, mariene sedimenten
als klei en zand, en venen. In de derde plaats kwam langs
de grote rivieren een gebied met rivierafzettingen tot
stand.
Veenvorming is een opeenhoping van niet vergaan
plantaardig materiaal. In het algemeen wordt dood plantenniateriaal, dat op de aarde terecht komt spoedig afgebroken. De zuurstof in de lucbt en de werking van bacterien en andere organismen spelen hierbij een belangrijke
rol. Hoe hoger de temperatuur en hoe droger de omgeving des te sneller de afbraak verloopt. In natte en vochtige milieus met niet te hoge temperaturen wordt de
afbraak geremd. Voor een deel veranderen de plantaardige stoffen in humus, maar het netto resultaat is dat er
veen wordt gevormd. Veenvorming vindt vooral plaats in
gematigde vochtige streken. Als bovendien de grondwaterstand boog is, is dat bevorderlijk voor de veengroei.
Veen wordt in verschillende natte milieus gevormd. Ten
eerste zijn er venen, die ontstaan zijn uit planten die con¬
tact hebben met het grondwater. Deze venen zijn voedselrijk; ze worden met een verzamelnaam laagveen
genoemd. Laagveen kan ontstaan in plassen, die door de
veenvorming dan verland raken. Een tweede soort laag¬
veen ontstaat als op deze verlande plassen boomgroei van
■ 6. Verdeling land en water in het Noordzeegebied in 7000 en
5500 voor Chr.

5500 voor Chr.

7000 voor Chr
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berk en els optreedt. Bij het afsterven zakken de bomen in
de drassige grond weg. Het veen van de plantengemeenschappen waarin ook berk en els voorkomen wordt bosveen genoemd. Bosveen dankt zijn naam aan de boomstronken, die erin worden aangetroffen. Ook in de brede
beekdalen van de pleistocene gebieden vond vorming van
laagveen plaats. Laagveen kon ook ontstaan in het benedengebied van de grote rivieren, waar de afvoer van watet
bij gering verhang stagneett. In het stilstaande water kon
gemakkelijk veen ontstaan. Er was ook een constante
aanvoer van slib- en voedselrijk rivierwater. In de lage
gebieden tussen de rivierarmen stond het grondwater
dicht ondet het maaiveld. Door al deze factoren kon vooral de els goed groeien en daarom vinden we in het gebied
van de benedenrivieren dan ook op grote schaal bosveen.
Een tweede soort venen wordt gevormd uit planten
die voot bun gtoei geheel van regen water afhankelijk zijn
en geen contact hebben met het grondwatet. Veenmos is
de belangrijkste van deze planten. Het is voedselarm regenwater bevat immers weinig voedselzouten - en
zuur. Er wordt daarom veen gevormd, dat arm is aan
mineralen. Dit veen kan kussenvormig boven de omgeving uitgroeien tot vele meters toe en in enorme uitgestrektheden. Het wordt hoogveen genoemd. Hoogvenen
vindt men zowel op de pleistocene gronden in het oosten
en zuiden als in de kustvlakte.
Hoogveenvorming in pleistocene gebieden vond vooral plaats op de waterscheidingen tussen de beekdalen,
hooggelegen vlakke gebieden van gtote omvang, waar de
afwatering gestremd was. De hoogveenvorming begon
veelal direct op de bovenlaag van de oude zure bosbodem,
die in het begin van het Holoceen in deze voedselarme
streken werd gevormd. De vervolgens ontstane hoogveenkussens breidden zich in de loop van duizenden
jaren zijdelings uit tot immense hoogveengebieden.
In de holocene kustvlakte ontstaan hoogvenen op de
volgende wijze. Als niet te hoog opgeslibde wadgebieden
bijvoorbeeld door strandwallen van zee worden afgesloten, dan veranderen ze spoedig in ondiepe waterplassen,
waar riet overheerst. Uit dit riet kan laagveen gevormd
worden. Wordt er nu geen voedselrijk water uit de zee of
de rivieren meer toegevoegd, dan zal op een gegeven
moment de aanwezige voorraad voedingszouten uitgeput taken. Het gebied verandert dan snel in een voedsel¬
arm gebied, waarin hoogveen wordt gevormd.
De vorming van de kustvlakte geschiedde als volgt. In
de warmere periode van het Holoceen steeg de zeespiegel.
Deze stijging had tot gevolg dat de zee steeds naderbij
kwam, zodat omstreeks 5500 voor Cht. de vetdeling van
land en water in het Noordzeegebied overeenkomt met
de huidige verdeling (afb. 6]?
In samenhang met de stijging van de zeespiegel steeg
ook de grondwaterspiegel in de kustgebieden. In dit vlak¬
ke, zeet licht golvende dekzandlandschap kwam dat neer
op het ontstaan van vochtige plekken en moerassen. Er
werden in een brede gordel laagveenlagen gevormd.

Omdat de kust zich oostwaarts verplaatste, werden naar
het oosten toe steeds nieuwe terreinen in moerassen veranderd. Ook in deze moerassen trad veenvorming op. Zo
kwam een veenlaag tot stand, die het basisveen wotdt
genoemd en in het westen eerder wetd gevormd dan in
het oosten. Langs de kust werden deze veenlagen met zeeafzettingen bedekt. Daar vormde zich een reeks kustwallen in de vorm van (wadden-jeilanden; daarachter werd
klei gesedimenteerd (afb. 7 en 8).
Omdat de zeespiegel flink bleef stijgen, verplaatsten
de kustlijn en de daarbij behorende afzettingsmilieus
zich steeds verder landinwaarts. Achtereenvolgens had
men een zandige kustzone met strandwallen en duinen,
daarachter een zone bestaande uit wadden en kwelders en
tenslotte een zone met veen. Dit proces duurde tot een
4.000 jaar geleden (afb. 7 en 8).
Omstreeks 3000 voor Chr. begon de stijging van de zee¬
spiegel af te nemen, waardoor de kustbartieres niet wer¬
den opgeruimd. De kustwallen sloten zich steeds meer
aaneen. Zelfs werden nieuwe kustwallen neergelegd aan
de zeewaartse zijde van de tevoren gevormde. Deze gordel
van kustwallen is nog steeds in West-Nederland aanwezig; ze worden aangeduid als ‘Oude Duinen’ (afb. 51].^

Alkmaar

—

m

Amsterdam

4

Haarlem

:/
tir

Leiden

Utrecht

Den Haag
Hoek van
•^Holland

strandwallen

0

W]

5

10 km

kustlijn
± 1700 voor Chr.

■ 9. De nog aanwezige strandwallen en Oude Duinen langs de
Hollandse kust bevinden zich globaal tusen Den Haag en Alk¬
maar. Ten zuiden van Den Haag en ten noorden van Alkmaar zijn
deze door afsiag van de kust geheel verdwenen. Uit de aanduiding van de zeegaten ziet men dat omstreeks 1700 voor Chr. daar
al geen strandwallen en Oude Duinen meer aanwezig waren.
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10. Omstreeks 1000 vonden aanzienlijke veranderingen in het

■ 11. In het rivierengebied zijn aan beide zijden van de rivier de

onderzeese profiel voor de Nederlandse kust plaats. Er ontstond

hoger gelegen oeverwallen gevormd, die uit zandige klei

een veel sterkere onderzeese helling. Door het vrijgekomen zand

bestaan. Wanneer de rivier zijn loop verlegd heeft, blijven de bei¬

vond de vorming van de Jonge Duinen plaats.

de oeverwallen met de met zware klei dichtgeslibde rivierbedding als een stroomrug in het landschap achter. Tussen de
oeverwallen en de stroomruggronden vindt men de lager gele¬
gen komgebieden, waar zware klei aan de oppervlakte ligt.
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■ 12. De oeverwallen vindt men meestal langs de rivieren en de

nederzettingen

gevormd, waarin slib en zand werden neergelegd. Op
deze zeesedimenten kon vervolgens weer veengroei
optreden. De vanaf 3000 voor Chr. gevormde venen lagen
omstreeks 800 nog in grote gedeelten van het westen en
noorden van Nederland aan de oppervlakte (hoofdstuk 2,
afb. r). Alleen in het noorden is vanaf 1000 voor Chr. en in
het zuidwesten vanaf300 klei op het veen neergelegd.
In de eerste eeuwen is door menselijk ingrijpen het
veengebied in Zuidwest-Nederland gedaald; dit geschiedde in het overig veengebied na 1000 (hoofdstuk 2).

kommen in het binnenland. Waar de komgebieden onderbroken
worden door oeverwallen duidt dit op vroegere rivierlopen.

Ook het wadden- en kweldergebied achter deze gesloten kustwallen verlandde steeds meet. Hier kwam grootschalige veengroei tot ontwikkeling; westelijk en noordelijk Nederland veranderden in een mosveengebied (afb. 7
en 8], Dit veen wordt Hollandveen genoemd. Wei traden
er hier en daar inbraken van de zee op, er werden zeegaten
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zee naar het land resulteert in een plotselinge afname van
de gemiddelde windsnelheid. Op een hoogte van 10 m
boven zee is de gemiddelde windsnelheid ongeveer 7 m/s,
wat aanzienlijk hoger is dan de 5,8 m/s voor het station
De Kooy aan de kust. Tijdens zware stormen zijn gemid¬
delde windsnelheden van 25 m/s waargenomen. De
gemiddelde maandelijkse neerslag vertoont een tamelijk
sterkejaarlijkse cyclus; de droogste maanden zijn februari, maart en april, de natste zijn juli en augustus. Dit seizoenpatroon is het gevolg van de grotere frequentie van
hevige buien in de zomer ten gevolge van de verwarming
van het oppervlak en het feit, dat warme lucht meet vocht
kan bevatten dan koude lucht. Lokaties langs de kust heb¬
ben een hogere neerslag in oktober en no vember vanwege
buien, die zich ontwikkelen boven een relatief warm zeeoppervlak. Slechts een gering deel van de neerslag valt in
de vorm van sneeuw en dit bereikt een maximum in de
koudere gebieden in het achterland.

De veengroei hield op en de zeeinvloed nam toe. Een
periode van kustafslag begon; vanaf 300 in ZuidwestNederland en vanaf 1000 in Noord-Nederland. Ook delen
van het veengebied achter de doorgebroken kusten werden weggeslagen; in andere delen van het veengebied
werd klei op het veen gesedimenteerd.
Vanaf circa 1000 vond een belangrijke verandering
langs de kust plaats. Tot dat moment liep de zeebodem
voor de kust heel geleidelijk af er was een vlak onderzees
profiel. Nu trad kustafslag op en het profiel werd uitgediept tot de huidige vrij steile vorm (afb. 10].^ Hierdoor
kwamen er grote hoeveelheden zand beschikbaar, die
landinwaarts geblazen werden. Dit proces leidde tot de
vorming van een nieuwe gordel van kustduinen, enkele
kilometers breed, zonder duidelijk verband met het
patroon in de ondergrond. Deze duinvorming vond
plaats in een vrijwel vegetatieloos landschap; er ontstonden op grote schaal loopduinen en geweldige verstuivingsvlakten. Deze duinen worden de
Duinen’
genoemd. Deze Jonge Duinen liggen over een deel van het
Oude Duinlandschap been, waar dit gespaard was gebleven voor de erosie in de periode van kustafslag. Waar de
Oude Duinen verdwenen waren, liggen de Jonge Duinen
direct op de klei en het veen van de kustvlakte (afb. g).
De afzettingen van de rivieren vonden plaats in een
periode waarin zij een regelmatiger afvoer hadden dan
nu. Langs de oevers werden stroken gesedimenteerd van
zand en lichte klei, de oeverwallen, die boven de omgeving uitstaken (afb. 11 en
Ook als de rivier een bed¬
ding verlaten had, bleven deze zandige stroken in het
landschap zichtbaar. Verder van de rivieren af was het fijner en kleiiger materiaal bezonken in de lager gelegen
gebieden, de kommen. In deze kommen was dikwijls ook
een dunne laag veen aanwezig, die veelal bedekt was met
een dunne laag klei.
In de brede beekdalen van de pleistocene gebieden
kwam het, toen het laagveen door ontwatering in de middeleeuwen verdwenen was, ook tot afzetting van leem en
fijnzand.

Gemiddelde temperatuur in °C
- januari
- juli

DeKooy

Twente

2,6
16,2

1,4
16,4

Gemiddelde dagelijkse variatie in de temperatuur in °C
“ januari
4,0
5,3
- juh
5,4
9,9
Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in %
- januari
89
- juh
81

89
81

Gemiddeld aantal uren zonneschijn per jaar
1.597

1.369

Gemiddelde windsnelheid op 10 m hoogte boven vlak
openterreininm/s
5,8
4,0
Gemiddelde neerslag in mm
- jaarlijks
- droogste maand
- natste maand

Klimaat
Het klimaat wordt in Nederland sterk beheerst door de
invloed van de zee. Dit resulteert in duidelijke klimatologische verschillen tussen gebieden aan de kust en gebie¬
den in het binnenland. In tabel 1 zijn zowel voor een
kuststation, als voor een station in het oosten van Neder¬
land gemiddelde waarden gegeven voor een aantal klimatologische karakteristieken.
De gemiddelde wintertemperaturen zijn in het hele
land lets boven 0 °C en de gemiddelde zomertemperaturen ongeveer 16 °C. Van belang is dat de kustgebieden
meet uren zonneschijn hebben dan de meet landin¬
waarts gelegen gebieden en een geringere jaarlijkse en
dagelijkse temperatuurfluctuatie. De overgang van de

734
38
88

765
48
88

■ Tabel 1. Enkele klimatologische karakteristieken voor de meteorologische stations op vliegveld De Kooy bij Den Holder en
vliegveld Twente bij Hengelo

Neerslag
In een vlak land als Nederland zijn de verschillen in de
gemiddelde neerslag gering (afb. ij).® De natste gebieden
zijn de heuvelachtige gebieden in het oostelijk-centrale
en het uiterste zuiden van het land, waar stijgingsregens
voorkomen. Ongeveer 70% van de neerslag valt wanneer
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sprake is van wind vanuit richtingen tussen het zuiden
en het noordwesten.
Neerslag is een element met een grote variatie. Er zijn
uitzonderlijk natte en uitzonderlijk droge jaren. In De
Bilt, waar nu ongeveer 140 jaar de jaarlijkse neerslag
wordt gemeten, wordt in de zeer droge jaren een jaarlijk¬
se neerslag van minder dan 400 mm gemeten en in de zeer
natte jaren een neerslag van ruim boven de 1.100 mm.
Ook kan de neerslag per dag sterk wisselen. Vooral in het
zomerhal^aar kan het wel eens gebeuren dat in korte tijd
een enorme hoeveelheid neerslag valt. In een kwartier tijd
valt dan wel 20 mm neerslag en dat is meet dan de neer¬
slag in 10 ‘gemiddelde’ dagen. Hoewel deze buien plaatselijk voorkomen, kunnen ze zware wateroverlast veroorzaken (afb. 14].^ Het systeem van waterbeheersing
moet zowel berekend zijn op de natte en droge jaren, als
op de verwerking van het water van de zomerbtiien.

Neerslag per jaar in mm
gemiddeld over de
periode 1951 - 1980

%

Verdamping

650 - 700

800 - 850

700-750

850 - 900

Verdamping wordt bepaald door een aantal meteorologische factoren zoals, zonneschijn, temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid. Deze variabelen hangen
voor een deel af van de geografische ligging. Zo hebben de
kustgebieden in Nederland meet zonneschijn en hogere
■

14. (onder) Zware plaatselijke neerslag in de zomer kan ont-

staan door een actief, zich verplaatsend onweersfront of door de

750 - 800

ontwikkeling van lokale buien. In de zomer van 1952 trok een
onweersfront van zuidwest naar noordoost over Nederland; in
■

13. (boven) Vergelijking met de hoogtekaart (afb. 2) geeft aan

de zomer van 1961 ontstonden zware lokale buien. De hoeveel¬

dat de verdeling van de neerslag voornamelijk bei'nvloed wordt

heid neerslag op zo'n natte dag kan meet dan 10% van de gemid¬

door bet relief.

delde jaarlijkse neerslag zijn.

1952

1961

mm
130
mm
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windsnelheden dan de landinwaarts gelcgcn gebieden en
dit leidt in de regel tot een hogere verdamping.
In de regel wordt onderscheid gemaakt tussen de fysische verdamping, verdamping van open water [kanalen,
meren, maar ook natte verharde oppervlakken) en de biologische verdamping, verdamping via een begroeid oppervlak (gras, landbouwgewassen, bomen),
De gemiddelde jaarlijkse verdamping van een begroeid
oppervlak bedraagt ongeveer 475 mm. Er zijn weinig verschillen tussen de verschillende jaren wat betreft de jaar¬
lijkse verdamping. De verdamping kent in de loop van
bet jaar vanzelfsprekend aanzienlijke verschillen. In de
zomer kan de verdamping 4 of 5 mm per dag zijn en in de
winter kan deze dalen tot bijna 0 mm per dag.

len. In steeds toenemende mate wordt daarom in droge
perioden infiltratie ofberegening toegepast.

Hydrologic
Oppervlaktewater
De bydrologiscbe condities van Nederland zijn typiscb
voor een kustgebied in de gematigde zone met vlakke
gebieden in bet laaggelegen gedeelte en licbt glooiend
land in bet bogere gedeelte. Oppervlaktewater speelt een
belangrijke rol. In Laag-Nederland is deze rol anders dan
in Hoog-Nederland. In de lage poldergebieden overbcersen boge, kunstmatig gecontroleerde waterstanden. In
Hoog-Nederland zijn de waterstanden lager en vindt de
waterafvoer door de zwaartekracbt plaats. In dit gebied
kan een deel van de waterlopen in de zomer zelfs droog
komen te staan. Van de overtollige neerslag stroomt
slecbts een klein gedeelte direct over bet land naar de
waterlopen; de meeste neerslag infiltreert in de grond en
voegt zicb bij bet grondwater. Een deel van bet grondwater stroomt snel maar bet drainagesysteem, de rest komt
in de diepere watervoerende lagen terecbt en bereikt de
rivieren pas na een periode van maanden ofjaren. Vanwege bet neerslagoverscbot in de winter en bet neerslagte¬
kort in de zomer, is de gemiddelde afvoer in een kleine
Nederlandse rivier in de winter in de regel belangrijk groterdan in de zomer (afb. 16].^

Neerslagovetschot en -tekort
De gemiddelde neerslag in Nederland bedraagt 725 mm
per jaar en de gemiddelde verdamping 475 mm per jaar.
Er is dus een neerslagoverscbot van gemiddeld 250 mm.
De gemiddelde verdamping is een vrij consrante factor.
Dit boudt in dat bet gemiddelde neerslagoverscbot vooral afbankelijk is van de boeveelbeid regen die er dat jaar
valt. In de winter is er sprake van een neerslagoverscbot
en in de zomer van een neerslagtekort (afb. 15) In een erg
natte zomer kan een neerslagoverscbot van 50 mm optreden. De tekorten in de zomer kunnen ecbter van jaar tot
jaar, afbankelijk van de boeveelbeid neerslag, sterk wisse-

E 120

Rijn en Maas

100

De Rijn en de Maas zijn van grote betckenis voor de
bydrologie van Nederland. Het merendeel van bet
Nederlandse oppervlaktewater is afkomstig uit rivieren
(afb 17)Het karakter van deze rivieren is nogal verscbillend. Over een periode van een halve eeuw gerekend is de
gemiddelde afvoer van de Rijn bij Lobitb 2.200 mVs. De
rivier staat dan bij Lobitb op een boogte van bijna 11
m+NAP. Veel belangrijker dan deze gemiddelde afvoer is
de waterafvoer door het jaar been (afb 18).*’ De maandgeniiddelden van de afvoer over 50 jaar tonen een wintermaximum in januari/februari van 2.800 mVs, een lager
maximum in juni/juli van 2.100 mVs, en een minimum
in oktober van i.5oo mVs. Vooral door zijn boge water¬
standen in de zomer ~ zelfs in een droge periode wordt bij
Lobitb nog 800 mVs afgevoerd - is de Rijn de leverancier
van water tijdens het neerslagtekort in dit jaargetijde.
Deze regelmatige waterafvoer wordt veroorzaakt
doordat de Rijn zowel een regen- als smeltwaterrivier is.
De boge zomerstanden zijn te danken aan de regulerende
werking van de sneeuwvelden in Zwitserland. Zo komen
de hoogwaterstanden bij Basel (Zwitserland] in het algemeen rond juni voor, als de afsmelting zijn top bereikt.
Juist in deze periode is het neerslagoverscbot benedenstrooms van Basel laag. In december is de situatie omge-

80
60
it

■•{

40

20

jfmamj

jasond

neerslag

uitputting van de
bodemvoorraad

_ verdamping

aanvulling van de
bodemvoorraad

■

15. De neerslag overtreft in de wintermaanden de verdam¬

ping. In de zomer, wanneer de verdamping de neerslag overtreft,
wordt de bodemvoorraad uitgeput. In de nazomer wordt de
bodemvoorraad weer aangevuld; bet neerslagoverscbot komt
dan nog niet in bet drainagesysteem terecbt.
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Afvoer in mVs

neerslag
1980

1981

Rijn

■

16. De gemiddelde maandelijkse afvoer van de kleine Noord-

brabantse rivier de Aa is laag in de zomermaanden; de geringste

Maas

afvoer is in de nazomer. Dit laatste wordt veroorzaakt omdat bet
neerslagoverschot van de nazomermaanden vooral dient voor

kleine
rivieren

de aanvulling van de bodemvoorraad. In de wintermaanden is
de gemiddelde afvoer vele malen hoger dan in de zomermaan¬
den. De verschillen in afvoer tussen de verschillende jaren wor-

■

den veroorzaakt door de verschillen in neerslag in die jaren.

van rivieren, die water uit het buitenland aanvoeren. De Rijn

17. Van het oppervlaktewater in Nederland is 75% afkomstig

levert hiervan het grootste aandeel.

■

19. Het aantal doorbraken van de rivierdijken was in de perio-

veel groter dan die in de Maasdijken. Hierbij moet men beden-

de tussen 1600 en 1850 aanzienlijk. Alleen al in het rivierenge-

ken dat vele doorbraken langs de Maas veroorzaakt zijn door

bied tussen de Waal en de Maas zijn er in de periode 1750-1850

Waalwater. De Waal stond namelijk in open verbinding met de

tientailen geweest. Het aantal doorbraken in de Waaldijken is

Maas. Hierdoor stroomde veel Waalwater de Maas op.

dijk
1784 1784 ,

plaats doorbraak
1781

1784'184
1784'

Waal

1784
1806
1799

LAND VAN MAAS EN
WAAL
1799
1809

Maas

Waal^0m^
Zaltbommer

BOMMELERWAARD

Maas
5 km
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RIJK VAN
NIJMEGEN

3000

f^ir

Amsterdam
hem

1000

RotteEdao]

Duisburg

ich

K6lr>

Namur
Koblenz

•

<>r^

Frankfurt

• Trier
Luxembourg

Saarbrucken

Nancy
gemiddelde
neerslag
in mm per jaar

•jStrasbourg

700

Konstanz'*

800

asel
1000

• Zurich
1200

grens stroomgebied

■ 18. De waterafvoeren van Rijn en Maas verschillen aanmerke-

top van de afvoer in de zomermaanden, hetgeen veroorzaakt

lijk. Dit wordt veroorzaakt door de grootte van bet stroomgebied

wordt door smeltend ijs en sneeuw. Het traject tussen Basel en

en door de hoeveelheden neerslag die als regen en sneeuw val-

de Nederlandse grens wordt gekenmerkt door een hoge afvoer

len. Voor de Rijn ligt op het traject van de oorsprong tot Basel de

in de wintermaanden en het vroege voorjaar.
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keerd, dan wordt de rivier gevoed door her neerslagoverschot in her stroomgebied beneden Basel. Naast deze
gemiddelde waterstanden zijn ook de extreem hoge
afvoeren van belang vanwege bet gevaar van overstromingen. Regelmatig, met een kans van i keer in de 15 jaar,
bereikt de Rijn een afvoer van 10.000 mVs. De hoogste tor
nu toe bekende afvoer bij Lobith is gemeten op 3 januari
ipz6 en bedroeg 13.000 niVs. De rivier stond toen op bijna
17 m+NAP, zes meter hoger dan bij de gemiddelde waterafvoer. Volgens de waarschijnlijkheidsberekening komt
zo’n extreem hoge afvoer 1 keer in de 140 jaar voor.
Extreem hoge waterstanden kunnen grote gevaren voor
de dijken opleveren, vooral als ze gepaard gaan met ijsgang. In strenge winters lag er veel sneeuw in de Duitse
Middelgebergten en ook de rivier was dan dichtgevroren.
Bij de dooi, die dikwijls gepaard ging met overvloedige
regenval, raakte het ijs los en de rivier zwol op door smeltwater en regenwater. Op bepaalde plaatsen, vooral bij
ondiepten ofandere obstakels in het rivierbed, kon het ijs
vastraken. Door de toevloed van naat beneden stromende
schotsen ontstonden hier hoge ijsdammen. Tegen deze
ijsdammen werden het afstromende water en ijs opgestuwd tot grote hoogte waardoor er vele dijkbreuken ont¬
stonden. Vooral tussen 1600 en 1850 hebben vele overstromingen van de Rijn en zijn takken het rivierengebied
geteisterd (afb. 19].®
De Maas voert veel minder water af dan de Rijn. De
gemiddelde waterafvoer bij Maastricht is zo’n 250 m’/s.
Omdat de Maas een typische regenrivier is, voert zij in de
■ 20. In deze schematische geohydrologische doorsnede van
Nederland zijn weergegeven de watervoerende en slechtdoorlatende afzettingen, de kwel en infiltratiegebieden, de daarmee
samenhangende grondwaterstromen en de ligging van het
zoet/zout grensviak.

veenpolders
duinen droogmakerijen

zomer weinig water af omdat het neerslagoverschot in
het stroomgebied dan miniem is. In de zomermaanden is
de gemiddelde afvoer 100 m’/s. Normaal was, dat in vele
zomers de rivier bijna droog stond; scheepvaart was dan
niet mogelijk. De extremen in de afvoer zijn zeer groot.
Bij Venlo is in een droge periode een afvoer gemeten van
slechts 30 mVs. Ook werden er zeer hoge afvoeren geme¬
ten, zoals in 1880 toen bij Venlo een afvoer van 2.^50 mVs
gemeten is. De Maas was berucht om zijn plotselinge
sterke was, de Maasvloeden. In enkele dagen kan de
waterstand wel 4 m stijgen. Deze plotselinge was heeft
twee oorzaken. De eerste is dat het water in het stroomge¬
bied in Belgie en hogerop zeer snel in de rivier geraakt,
omdat de rivier hier stroomt door een gebied met een
slecht doorlatende, rotsachtige bodem. Dit water stroomt
ook nog zeer snel naar beneden omdat de rivier tot Venlo
een groot verval heeft, de tweede oorzaak. Dit geldt voor
de rivier in zijn geheel, maar ook voor het Nederlandse
gedeelte. Het gemiddelde van de rivierstanden daalt van
Maastricht tot Venlo van 44 m+NAP tot 11 m+NAP.
Ondanks deze Maasvloeden heeft de Maas, door zijn
geringe afvoer in het verleden veel minder overstromingen veroorzaakt dan de Rijn en de Waal jafb. 19].
Grondwater
Nederland is rijkelijk bedeeld met grondwater. Vrijwel
overal wordt het reeds enkele meters onder het maaiveld
aangetroffen, in Laag-Nederland vaak zelfs binnen een
meter. Het grondwater beweegt zich in porien van losse
sedimenten. Vele van deze losse sedimenten zijn als rivierafzetting neergelegd tijdens het Pleistoceen (afb. 20].^ De
watervoerende lagen uit het Pleistoceen worden onderbroken door slecht doorlatende lagen. Ook de holocene
lagen, die een maximale diepte van 20 m hebben, zijn vrij-

Mijdrecht
Utrechtse Heuvelrug
Loosdrechtse
,/ ./
Gelderse Vallei
Plassen

I I

(ce
top TertiaSr

grens tussen continentale en mariene
afzettingen
slecht doorlatende basis
(marien laat Tertiair)

onverzadigde zone
met zoet water verzadigde
zone (Cl'< 150 mg/I)
met brak en zout water
verzadigde zone (Cr> 150 mg/I)
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laat via verdamping, al dan niet via het plantendek. In
Laag-Nederland vindt behalve door infiltratie de aanvoer
van grondwater grotendeels plaats door toestroming van
grondwater uit aangrenzende hogere gebieden. In de poldergebieden, waar het overtollige water moet worden
uitgemalen, is de grondwaterstroming bijna geheel
kunstmatig. Zij wordt gecontroleerd door de variatie in
de peilen tussen de verschillende polders. In de zeer lage
polders, de droogmakerijen, is gevaar van brakke kwel uit
de ondergrond aanwezig. De kunstmatige zoetwaterstand in de sloten moet deze kwel tegengaan. In de zomer
wordt deze kunstmatige zoetwaterstand gehandhaafd
door toevoer van water uit de Rijn.

-■ ...... ;

diepte in m - NAP
seooi/sjut: 0*»15Q mg/1

c^

50

m

100
200

300
400
500

DeNoordzee
De Noordzee is een ondiepe randzee van de Atlantische
Oceaan met een oppervlakte van 572.000 km^. De gemid¬
delde diepte bedraagt ongeveer too m. In het zuidelijk
gedeelte is dat maar circa 30 m. In het Nederlandse kustgebied ligt in het noorden een randzee, de Waddenzee, en
lagen in het zuidwesten een aantal zeearmen, waarvan na
afsluiting van de zeegaten in de laatste decennia nu alleen
de Westerschelde is overgebleven. Deze zoute kustwateren worden gekenmerkt door een groot aantal bij eb
droogvallende platen. De getijbeweging veroorzaakt hier
erosie en sedimentatie en doet een grillig patroon van
geulen, platen en schorren ontstaan.
De invloed van het astronomisch getij, dat is het getij
dat ontstaat onder invloed van de aantrekkingskracht
van zon en maan, is voor Nederland met zijn lage ligging
ten opzichte van het gemiddeld zeeniveau en zijn circa
300 km lange kustlijn erg belangrijk (afb. 22].'’ De tijdstippen van hoog- en laagwater langs de Nederlandse kust
lopen uiteen. Daarnaast varieren de verschillen tussen
hoog- en laagwater, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de trechtervorm van de Noordzee. In het zuiden
zijn de verschillen aanmerkelijk groter dan bij Den Hol¬
der, verder noordwaarts neemt het getijverschil weer toe.
In de Westerschelde is er door de binnenwaarts optredende versmalling een groot verschil tussen eb en vloed.
Getij verschillen zijn ook merkbaar langs de rivieren. Eb
en vloed zijn merkbaar op de Waal bovenstrooms van
Gorincheni. Voor de afsluiting van de zeegaten was de
invloed van het getij in het hele zuidwesten van Neder¬
land veel groter dan thans.

gebieden met inversie
(d.w.z. zout water
boven zoet water)

■ 21. Met grensviak tusen zoet en zout water loopt van meer dan
500 m diep tot slechts enkele meters diep onder de diepe pol¬
ders.

wel ondoorlatend. In het oosten ontbreken de watervoerende lagen uit het Pleistoceen. Gelukkig bevindt zich
hier nog grondwater in de matig watervoerende pakketten van het continentaal laatTertiair. Over grote lengten
aan de oostgrens, waar het marten laat Tertiair aan de
oppervlakte komt, zijn in het geheel geen watervoerende
pakketten aanwezig.
De hoeveelheid grondwater, begrensd door de grondwaterspiegel en slecht doorlatende tertiaire lagen, is
gigantisch, en wel ongeveer 3.000 miljard mh Niet al dit
water is zoet. De grens tussen zoet en zout grondwater is
het vlak waar het chloridegehalte (Cl'] 150 g/m^ bedraagt
(afb. 21].'’ Vooral in Laag-Nederland ligt dit vlak erg dicht
aan de oppervlakte (afb 20). In enkele gebieden vindt men
een zone van brak grondwater boven zoet grondwater.
Grondwater is voortdurend in beweging (afb. 20). De
grondwaterstroom kan een horizontale richting hebben,
dus van het ene gebied naar het andere, maar kan ook verticaal gericht zijn, bijvoorbeeld als regen water in de
bodem dringt (infiltratie) of andersom, als grondwater
opwelt naar beken, rivieren, plassen of sloten (kwel]. In
Hoog-Nederland vindt de aanvulling van het zoete
grondwater plaats doordat het neerslagoverschot in de
bodem dringt en zich na korte of langere tijd bij het aanwezige grondwater voegt. De gemiddelde jaarlijkse
grondwateraanvulling hier wordt geschat op 6 miljard
mb Deze aanvulling wordt gecompenseerd door een
afvoer van gelijke grootte via oppervlaktewateren zoals
rivieren, meren en plassen of doordat water de grond ver-

Stormvloeden
Een stormvloed kan worden gedefmieerd als een abnormaal hoge waterstand op zee, ver boven het hoogwaterniveau van het astronomische getij. Stormvloeden langs de
kusten worden gegenereerd door harde, landinwaarts
gerichte winden die het water tegen de kust opzetten.
Het windeffect is evenredig met de wortel uit de wind-
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■ 22. Het verloop van het getij langs de Noordzeekust, de Westerschelde en de grote rivieren.
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■ 24. Overstromingsrampen veroorzaakt door stormvioeden

ofwel in het noorden ofwel in het zuidwesten van Nederland.

kwamen enkele keren per eeuw voor. Op deze kaarten zijn de

Een ramp vond in die gebieden plaats waar het astronomisch

getroffen gebieden tijdens twee rampen in de 17de eeuw en in

getij samenviel met het hoogtepunt van de storm.

de 20ste eeuw afgebeeld. De getroffen gebieden bevonden zich

snelheid, omgekeerd evenredig met de diepte en neemt
lineair toe met de afstand waarover de wind biaast, de
strijklengte. De hardste winden komen op de Noordzee
voor gedurende noordwester-stormen. Aan de noordkant, dus ten noorden van Schotland, blijft, door de grote

diepte van de Atlantische Oceaan, het zeeniveau nagenoeg constant. De Noordzee is nogal ondiep. De Straat
van Dover in het zuiden is vrij smal en slechts weinig
water kan hier naar de Atlantische Oceaan ontsnappen.
Het opwaaien van het zeewater langs de kusten van het
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meeste mensen werken in dienstverlening en industrie,
slechts 5% in de landbouw (afb. 26).’ Ongeveer 71% van het
totale grondoppervlak is in gebruik voor landbouw; hiervan is tweederde als weiland in gebruik. Het deel van de
grond, dat voor agrarische doeleinden wordt gebruikt, is
sinds 1950 aanzienlijkgedaald. Bossen en natuurlijke terreinen beslaan slechts een oppervlak van 13% van de
grond. De stedelijke en geindustrialiseerde gebieden
omvatten 16% van de grond.
Hoewel de Nederlandse landbouw slechts aan weinig
mensen werk biedt, is het toch een zeer belangrijke
bedrijfstak. De agrarische bedrijvigheid in ruimere zin,
de zogenaamde agribusiness, biedt aan ruim 11% van de
beroepsbevolking werk. De agrarische bedrijfstak neemt
17% van de invoer en 23% van de uitvoer voor haar rekening met een exportoverschot van bijna 16 miljard gul¬
den. Hierdoor is de landbouw een van de belangrijkste
pijlers van de Nederlandse economie. De waterbeheersing op het platteland is dan ook grotendeels op een optimale bedrijfsvoering van de landbouw ingesteld.

astronomisch getij

■ 23. Uit metingen bij Hoek van Holland, in Zuidwest-Nederland, tijdens de stormvioed van 1953 bleek dat op bet hoogtepunt van de storm bet water meer dan 3 m hoger stond dan bij
normaal getij. Omdat bet astronomisch hoogwater tegelijkertijd
optrad met bet maximale stormeffect kwam bet in ZuidwestNederland tot een overstromingsramp.

zuidelijk deel van de Noordzee kan groot zijn en meer
dan 3 of4 m bedragen,
Het opwaaien, dat ook wordt bei'nvloed door verschillen in barometerstanden, komt bovenop de waterpeilen
die behoren bij het astronomische getij (afb. 23]. De hoogste waterpeilen op de zee treden op wanneer het maxima¬
le opwaaien van een bepaalde stormvioed samenvalt met
hoogwater van het astronomische getij, speciaal gedurende hoog springtij. Langs de Nederlandse kust komt
hoogwater niet overal op hetzelfde moment voor; in het
noorden treedt hoogwater 7 tot 8 uur later op dan m het
zuidwesten (afb. 22). Dit gegeven, en het feit dat voor een
bepaalde stormvioed het maximale opwaaien niet het¬
zelfde is voor alle stations langs de kust verklaren waarom
het kan gebeuren, dat het zuidwesten van Nederland is
getroffen door een overstromingsramp, zoals in 1953, terwijl dezelfde stormvioed niet extreem hoge peilen in het
noorden veroorzaakte (afb. 23 en 24).^

landbouw

nijverheid

bouw

handel

transport
bankwezen,
zakelijke
diensten
5 miljoen
personen

maatschappelijke
diensten

Bewoners
■ 26. Werkzame personen near bedrijfstak.

Omvang en spreiding van de bevolking
Nederland kent op dit moment circa 15 miljoen inwoners. De bevolkingsdichtheid bedraagt 435 per km^ en
hiermee is Nederland het dichtstbevolkte land van Europa. De bevolking is niet gelijkmatig over het land verspreid. Men kent plattelandsprovincies zoals Zeeland
met een bevolkingsdichtheid van 198 inwoners per km^
en sterk verstedelijkte provincies zoals Zuid-Holland met
een bevolkingsdichtheid van 1.122 per km^ (afb. 25). Het
onderwijsniveau in Nederland is hoog. Zo heeft bijna 20%
van de beroepsbevolking een universitaire of een HBO
opleiding gevolgd.

Nederland
Australie
Beigie
Canada
Japan
Frankrijk
Ver. Koninkrijk
Italie
Ver. Staten
Duitsland
Brazilie
10
15
20
25
ton per hoofd van de bevolking

Economie
■ 27. De omvang van het goederenvervoer over zee (aan- en

Nederland is een zeer welvarend land. Het Bruto Nationale Produkt per hoofd bedraagt circa 29.000 gulden. De

afvoer) uitgedrukt in tonnen per hoofd van de bevolking is in
Nederland aanzienlijk in vergelijking met andere landen.
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■ 25. Indeling van de provincies met hun hoofdsteden en de
bevolkingsdichtheid per provincie.

Verder is de transportfunctie voor Nederland erg
belangrijk. Veel van dit transport geschiedt over zee [afb.
27].“ De goederen worden via de zeehavens - Rotterdam is
de grootste zeehaven ter wereld - grotendeels over rivieren en kanalen doorgevoerd naar her Europese achterland. Voor deze transportfuncties zijn de rivieren verbeterd, kanalen gegraven en zeehavens aangelegd. Al deze
werkzaamheden hebben een grote invloed gehad op de
waterbeheersing in Nederland.

Staatsinrichting
Nederland is een constitutionele erfelijke monarchie en
kent sinds lang een democratische traditie bij het bestuur
van het land. De uitvoerende macht berust bij de regering
bestaande uit de monarch en 14 ministers. De verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid, inclusief de
handelingen van de monarch, berust bij de ministers. De
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wetgcvende macht berust bij de regering en bet parlemen:. Een van de ministeries is bet ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zoals de naam al aangeeft, berust bij
dit ministerie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nationale taken op bet gebied van de waterbebeersing. Dit boudt in de voorbereiding van wetten, bet
toezicbt op de lagere bestuursorganen belast met de
waterbebeersing en de uitvoering van de nationale
waterstaatkundige werken. Nederland is een gedecentraliseerde eenbeidsstaat. De lagere bestuursorganen zijn de
12 provincies, en daaronder 5/2 gemeenten en 124 waterscbappen (afb. 28). Deze laatste bestuursorganen zijn uitsluitend belast met taken betreffende waterbebeersing in
een bepaald gebied. De lagere organen - in Nederland
spreekt men van lagere overbeid - zijn niet in de eerste
plaats uitvoeringsorganen van de centrale overbeid. Zij
bebben zelfstandig de bevoegdbeid om voor bun grondgebied ‘wetgevend’ en ‘besturend’ te werk te gaan. De
provincies, gemeenten en waterscbappen bebben biervoor bun eigen democratiscb gekozen vertegenwoordigende organen.
■ label 2. Bevolkingsaantallen in het huidige Nederland in de
loop der eeuwen.

Jaar

Aantal inwoners in miljoenen

800
1250
1500
1600
1800
1850
1900
1950
1990

0,1
0,8
1,0
1,5

2,0
3,0
5,0

Gescbiedenis
Nederland is door de eeuwen been een relatief welvarend
gebied geweest. Het land kende na een snelle groei in de
vroege middeleeuwen tot 1800 een gestage bevolkingsgroei. Hierna nam de bevolking snel toe. In bet laatste
decennium groeide de bevolking van Nederland ecbter
veel minder snel; over enkele decennia wordt er zelfs een
teruggang van de bevolking verwacbt.
Vooral de kustgewesten waren door bun bandel vanaf
de vroege middeleeuwen sterk internationaal georienteerd en welvarend. Een groot deel van de bevolking
woonde vanaf de i5de eeuw dan 00k in steden. De grootste bloei als bandelsnatie was de i/de eeuw. Een wereldomvattend bandelsnet werd opgebouwd langs vele kusten, met Azie als zwaartepunt. Doordat de economie in de
andere Europese landen in de i8de eeuw en de eerste belft
van de igde eeuw sneller groeide dan de Nederlandse eco¬
nomie bleef Nederland relatief acbter. Tocb bleef Neder¬
land 00k in die tijd een tamelijk welvarend land. Vanaf
1850 brak een nieuwe bloeiperiode aan door de bernieuwde uitbouw van de bandel en de vestiging en groei van de
industrie. Tegelijkertijd werd de landbouw gemoderniseerd.
De opbouw van een infrastructuur voor de waterbeheersing is zeker mogelijk gemaakt doordat Nederland
door de eeuwen been welvarend was. Van belang is 00k
geweest dat Nederland, en in bet bijzonder de kustgewes¬
ten, gespaard zijn gebleven voor langdurige verwoestende oorlogen. De laatste oorlogssituatie van voor de Tweede Wereldoorlog in de kustprovincie Holland is geweest
in 1572 toen tijdens de onafbankelijkheidsoorlog de
Spaanse legers de stad Leiden belegerden. Door oorlogsbandelingen is toen grote scbade aangericbt aan de

10,0
■ 28. In Nederland zijn drie bestuurslagen. De derde bestuurslaag bestaat uit gemeenten en waterscbappen.

15.0

I.—

—

3.71

R JK

SU '

SsSt

: G E L DE R LA

^

^

S E llSi N 0 0 R D - H O L L A N D

tD-BRAB ■■■ .

N D g
FLEVOLAND

LIMBURG

H
N

P|

IM
31

LEEFBAAR LAAGLAND

maar dit hield in principe alleen in dat alleen de staatsdienaren hervormd moesten zijn en dat de andere godsdiensten geen grote openbare kerkgebouwen mochten
bezitten. Hierdoor kent Nederland een groot aantal religieuze richtingen, waarvan de hervormden en de katholieken de belangrijkste zijn. Door deze tolerantie was
Nederland een toevluchtsoord voor vele om hun godsdienst of om hun opvattingen vervolgden in Europa.
Door deze tolerantie zijn in Nederland ook geen verwoestende burgeroorlogen uitgevochten en is het land gevrijwaard gebleven van bloedige revoluties.
In 1813 werd Nederland een constitutionele monarchie waarvan de koning afkomstig was uit het Huis
Oranje-Nassau. Van 1815 tot 1830 was het huidige Belgie
bij dit koninkrijk gevoegd en na die periode besloeg
Nederland ongeveer het huidige grondgebied. Na r84o
groeide Nederland gestaag uit tot een parlementaire
democratie met kiesrecht voor alien. Als gevolg van de
verscheidenheid aan godsdiensten vond in Nederland
een bijzondere politieke en maatschappelijke ontwikkeling plaats. De verschillende religieuze groeperingen
hadden ieder hun eigen organisaties met politieke partijen, vakverenigingen, culturele organisaties, onderwijsinstellingen en sportbonden. De op religie gebaseerde poli¬
tieke partijen vormden sinds 1920 het grootste blok in het
parlement; partijen als liberalen en democratisch-socialisten vormden tezamen altijd een minderheid. Van de
democratisch-socialisten kan gezegd worden dat ze voor
een gedeelte dezelfde maatschappelijke organisatiestructuur hadden als de religieuze groeperingen. Partijen op
religieuze grondslag hebben ofwel in samenwerking met
de liberalen ofwel in samenwerking met de democra¬
tisch-socialisten vanaf rpzo het land geregeerd. Hierbij
was er sprake van een grote mate van consensus, dikwijls
gebaseerd op langdurig en zorgvuldig overleg, over de te
voeren economische en sociale politiek. Deze politiek
heeft geleid tot het ontstaan van een welvaartsstaat, met
relatiefgeringe economische en sociale tegenstellingen.

waterstaackundige infrastructuur in de omgeving.
In de middeleeuwen behoorde bijna geheel Nederland
tot bet Duitse Rijk. Het gezag van de Duitse keizet was
bier erg gering. Nederland bestond uit een aantal bijna
onafbankelijke vorstendommen (boofdstuk 2, afb. 7). In
de i6de eeuw slaagden de bertogen van Bourgondie er in
een aantal vorstendommen in bet buidige Nederland en
Belgie onder bun gezag te verenigen. Toen kwam 00k de
naam Nederlanden in zwang. Dit waren de onder bet
Bourgondiscb gezag staande vorstendommen (landen)
die dicbtbij (=neder) de hoofdstad Brussel lagen, dit in
tegenstelling tot het eigenlijke Franse hertogdom Bour¬
gondie dat verder weg lag. De naam Nederlanden heeft
dus niets te maken met laaggelegen landen. In de idde
eeuw brak er een vrijheidsstrijd uit tegen de opvolgers
van deze Bourgondiers, de Habsburgers. Dit resulteerde
erin dat een aantal noordelijke gewesten onafhankelijk
werden. De Republiek van de Zeven Verenigde Provincien
werd geboren, waarvan het grondgebied ongeveer overeen kwam met het buidige Nederland. In de Republiek
werden honderden bestuursfuncties bekleed door leden
van de burgerlijke en adellijke atistocratie. Bij hen berustte fornieel het bestuur van de Republiek. Uit hen werden
ook de besturen van de waterschappen gekozen. Het grote
aantal deelnemers aan het bestuur betekende dat veel
overleg werd gevoerd voor er maatregelen getroffen wer¬
den. Het veelvuldig overleggen en het proberen met
elkaar tot overeenstemming te komen is tot nu toe nog
een van de kenmerken van hetNederlandse staatsbestel.
Tijdens de vrijheidsstrijd en in de Republiek speelden
leden van het hoogadellijk geslacht Oranje-Nassau een
belangrijke rol. In hun handen berustte een aantal hoogste functies in de staat, zoals opperbevelhebber van het
leger en functies op het gebied van de uitvoerende macht.
Zij beheersten voor een groot deel de toenmalige Nederlandse politiek.
In de Republiek hadden de ingezetenen vrijheid van
geweten. De staatsgodsdienst was weliswaar hervormd,
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dc zeeinvloed beschermde. Deze barriere werd onderbroken door twee zeearmen, de Middelzee en de Lauwers.
Verder stroomden ook enkele kleine riviertjes zoals de
Hunze, dc Fivel en de Eems in zee uit.

Het land
Land en water
Omstreeks 800 waren de landschappen in Nederland nog
nauwelijks door de mens bei'nvloed (afb. 1). De voornaamste processen die de opbouw van het landschap bepaalden, waren de vcenvorniing en de sedimentatie en erosie
door de zee en de rivieren. Zowel vlak achter dc geslotcn
kust als in het zuiden en oostcn van Nederland waren er
veel gebieden met een stagnerende afwatering. In het
koele, vochtige klimaat was dit een ideale situatie voor
veenvorming. Uitgebreide vecngebicden gingen grote
delen van Nederland bedekken. In de eeuwen na 800
wordt de mens de meest bepalende factor in opbouw en
afbraak van het land. De veengebieden achter de kust
werdendoor kunstmatigeontwateringontgonnen. Hierdoor stopte de veenvorming. Ook daalde het maaiveld
van de ontgonnen veengebieden aanzienlijk. De laaggclegen gebieden werden hierdoor kwetsbaar voor overstromingen door zee- en rivierwater. De mens was echter ook
een consoliderende factor onidat hij de door overstroming bedreigde gebieden door de aanleg van dijken
beschermde.

Lanciverlics en overstromiiyen
Tussen 800 en 1250 is er in Nederland sprake gewcest
van een cnorm landverlies. Grote gebieden in het noor¬
den en in het zuidwesten gingen vcrloren. Lange tijd
heeft men dit verlies geweten aan de natuurlijke daling.
Die kan echter geen rol van betekenis gespeeld hebben.
Anderen meenden dat de stormvloeden in aantal en
kracht toenamcn.
De mcnselijke occupatie is echter de hoofdoorzaak
geweest van het landverlies. Vcle gebieden langs de kust
daalden door ontginning met enkele meters. In de veen¬
gebieden kwam dit door de ontginning van het veen; in
de klei op veengebieden in het zuidwesten vooral door de
moernering. Door deze bodemdaling werden grote gebie¬
den voor het getij toegankelijk. Met het vullen en ledigen
van deze gebieden was een getijstroom gemocid die uiteindelijk vanuit zee moest worden geleverd, via de
bestaande toegangen, de zeegaten. Dc zeegaten gingen
uitschuren om het grotere getijvolume te kunnen levercn. Maar daarmee kreeg de zee ook gemakkelijk toegang
tot het iiLi laaggelegen land. Stormvloeden die door de
verbrede en verdiepte zeegaten gemakkelijk konden binnendringen versnelden het proces van de toegenomcn
zeeinvloed.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat na 1000 regelmatig melding werd gemaakt van stormvloedrampen.* In de
ride eeuw wordt voor Zuidwcst-Nederland een grote
overstroming gcmeld in hetjaar 1014. Vanaf 1100 zijn er
veel nicer vermeldingcn van stormrampen; vooral
omdat, zoals hierboven reeds uiteen is gezet, door ontgin¬
ning grote delen van het kustgebied aanzienlijk lager
kwamen te liggen. Na 1100 worden de volgende overstromingen als gevolg van stormvloeden vermeld:
1134 De stormvloed houdt vooral huis in ZuidwcstNederland. In de jaren na deze stormvloed worden de
zeearmen sterk vergroot. Ter bescherming van het
overgebleven land vinden uitgebreide bedijkingsactiviteiten plaats.
1153 Holland wordt door overstromingen getroffen.

De ku5t
In de gde eeuw had Nederland tussen Zeeuws-Vlaanderen en Vlieland grotendeels een geslotcn kustlijn,
bestaande uit Otide Duinen. Dc kust werd alleen ondcrbroken door ecu aantal rivicrniondingen en zeearmen.
De voornaamste riviermonden waren die van Rijn, Maas
en Schelde. Bij Bergen, in het tcgenwoordige Noord-Holland, lag de gemeenschappelijkc monding van een stelsel
van riviertjes bestaande uit, van noord naar ztud, de Rekere, de Schermer, de Beemster, het I], en het Spaarne. De
zeearmen lagen vooral in het zuidwesten: twee grote, de
Wielingcn en de Zwake, en twee kleine, dc Grevelingen en
het Haringviiet.
Ook in het noorden waren twee kleine
O
zeearmen gevormd; de Zijpc en een zcegat in de toen
meer noordwaarts gelegen kust van Tcxcl. Ten oosten van
het huidige Vlieland bcstond de kust uit enkclc eilandcn,
waar achter zich een waddenzee had gevormd. Aan de
zuidkust van dcze waddenzee had zich een barriere van
schorren ontwikkeld, die het achterliggende land tegen
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■ 1. Op deze overzichtskaart van het grondgebied van het huidige Nederland omstreeks 800 is duidelijk te zien dat Nederland
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toen een zeer gesloten kustlijn had. Grote gedeelten van het land
waren bedekt met veen.
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Langs de mending van de Maas breken vele dijken
door. Als gevolg van deze storm is de monding van de
Oude Rijn, die al voor een groot deel verzand was,
geheel dichtgewaaid.^ Vermoedelijk heeft deze stormvloed ook huisgehouden in her noordelijk deel van
Holland.
1170, iigd Het noorden en noordwesten van Neder¬
land wordt door stormvloeden getroffen. Deze stormvloeden waren een beslissende stap in de verdere uitbreiding van de invloed van de zee in Noord-Nederland. Het complex binnenmeren, het Almere, wordt
een grote zee-inham, die reeds in de rzde en ijde eeuw
met zee werd aangeduid. We duiden deze zee vanaf
zijn ontstaan met Zuiderzee aan. Het veengebied ten
noorden van het huidige West-Friesland vetanderde
in de periode na deze stormvloeden geleidelijk in een
waddengebied. Gelijkertijd ontstonden de grote
meren inNootd-Holland.
1214, 1219, 1248 Het noorden wordt herhaaldelijk
door stormvloeden geteisterd. Hierdoor worden de
Zuiderzee, de Noordhollandse en de Friese meren
voortdurend vergroot. In de berichten over deze rampen wordt herhaaldelijk gesproken over inbraken
langs de Hems in Oost-Groningen, waarbij het laaggelegen veengebied achter de oeverwallen van deze rivier
werd overstroomd.
De stormvloeden versnelden het proces van landvetlies.
De kustlijn werd verder doorbroken en hierdoor konden
de getijstromen weer beter het laaggelegen land bereiken. Weliswaar vond op enkele plaatsen vetvolgens sedimentatie van zand en klei plaats, maar per saldo was er
tussen 800 en 1250 sprake van een aanzienlijk landverlies.
Nederland was veranderd van een gebied met een gesloten kustlijn in een gebied dat vanuit het zuidwesten en
de Zuiderzee open lag voor de invloed van de zee (hoofdstuk3,afb. i]

IJssel. Van deze takken mondde alleen de Oude Rijn, die
rond 800 nog maar weinig water afvoerde, rechtstreeks in
zee uit. Twee takken, de Vecht en de IJssel, stroomden uit
in het Almere. De Lek en de Hollandse IJssel mondden uit
in de Merwede, zoals het tivietvak tussen Gorinchem en
de Maasmond toen heette. Het tweede systeem was dat
van de Waal. Dit systeem was beneden Heerewaarden
geheel vervlochten met de Maas. De hoofdtak van de
Maas mondde bij Gorinchem in de Waal uit. Het vetenigde Waal- en Maaswater stroomde via de Merwede naar
zee. Ook verder benedenstrooms liepen er meerdere
waterlopen tussen de kleinere Maastak, de Oude Maas, en
de Merwede. Ook de Oude Maas mondde tenslotte in de
Maasmond uit. In het zuidwesten lag de monding van de
Schelde, die via de huidige Oosterschelde techtstreeks in
zee stroomde; een tweede tak, de Striene, mondde uit in
de Maasmond.
Tussen looo en 1250 zijn et veel vetanderingen in het
rivierensysteem opgetreden. Van de Rijn en de Maas werden verschillende takken afgedamd. De beide benedenlopen van de Schelde, later aangeduid met Oosterschelde en
Striene, veranderden in zeearmen. De Schelde kreeg nog
een extra uitmonding omdat een nieuw ontstane zeearm,
later de Westerschelde geheten, de rivier aantapte.
Van rechtstreekse vermeldingen van rivieroverstromingen is voor 1200 geen sprake.^ Dit is te begrijpen
omdat de rivieren toen nog goeddeels onbedijkt waren.
Het buiten de oevers treden van een riviet werd niet als
een ramp gezien. De eerste rivieroverstroming die in historische bronnen vermeld wordt, is bij een doorbraak van
de N oorder Lekdij k in 123 3.
Natuurlijke landschappen
Men kan omstreeks 800 een aantal natuurlijke land¬
schappen onderscheiden (afb. ij. Langs de kust lagen het
duinlandschap en het schorrenlandschap. Tussen de kust
en de zandgtonden in het zuiden en oosten lag een veenlandschap. Meet landinwaarts lag het rivierenlandschap.
In het zuiden en oosten lag het zand- en hoogveenlandschap. Tenslotte lag in het uitetste zuidoosten het pla¬
teau- en terrassenlandschap.^

Grote rivieren

In de gde eeuw lag het rivierenpattoon grotendeels
vast. De gtote rivieren, de Rijn en de Maas, stroomden in
brede beddingen vol ondiepten en zandbanken naar zee.
De rivieren hadden door de regelmatige aanvoer van
water uit het bovenstroomse gebied over het algemeen
weinig fluctuerende watetstanden. Bovendien werd het
van boven komende water over een groot aantal rivierarmen verdeeld; met als gevolg dat veel rivierarmen in normale omstandigheden weinig water voerden. Toch was
het niet ongebruikelijk dat ze bij hoge watetstanden buiten hun oevets traden. Vanaf iioo zijn er aanwijzingen
dat het regime van de rivieren, als gevolg van ontginningen in het gehele stroomgebied van de Rijn, onregelmatiger werd, waardoor meet extreem hoge watetstanden
optraden.^
Het Rijnwater stroomde via twee riviersystemen zeewaarts.'' Het Neder-Rijnsysteem bestond uit vijf rivieren;
de Oude Rijn, de Vecht, de IJssel, de Lek en de Hollandse

Landschappen langs de kust
De landschappen langs de kust hadden hun ontstaan
te danken aan de sedimentatie vanuit zee. De duinen
waren ontstaan doot opwaaiing van zand vanuit bij eb
droogvallende zandplaten en de schorten waren ontstaan
door sedimentatie van het door het zeewater meegevoerde materiaal. De Oude Duinen bestonden uit een brede
gordel van lage strandwallen, gescheiden door brede
vlakten waar veenvorming bad plaatsgevonden. De
strandwalruggen waren oorspronkelijk met dichte wouden begroeid. Vanaf de izde eeuw wetden ten westen van
deze strook de Jonge Duinen gevormd. Door het opwaaien van zeezand werd toen een nieuw landschap gevormd
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noorden waren vecl ouder; reeds omstreeks 500 voor Chr.
waren gedceltcn zo hoog opgeslibd, dat al permanence
menselijke bewoning kon plaatsvinden.
Het schorrcnffcbied
in Zuidwest-Nederland was tot
O
omstreeks 300 een veengebied. Door ontginning in de
Romeinse tijd was het maaiveld van het veenoppervlak
gedaald, zodat het gebied bij stormvloeden overstroomde.^ Er ontstonden verschillende zeearmcn die delen van
het veengebied wegvraten. In de veengebieden ter weerszijden van de zeearmen ontstonden krckenstclsels van
geringere omvang. De kreken sneden zich in tot de kleilagen, die onder het veen aanwczig waren. De zee brak niet
alleen af, maar er vond in deze eeuwen 00k sedimentatie
plaats. Deze sedimentatie geschieddc als volgt (afb. 2].*
Langs de flanken van de kreken bezonk het grovere materiaal, bestaande uit zand en zavcl; er ontstonden oeverwallen. Achter de oeverwallen, op het gespaarde veen,
werd in een gelijkmatig tempo zware klei gesedimenceerd. Tijdens de sedimentatiefase klonk het veen onder

dat bcstond uit hoge zandverstuivingen. Alleen in een
brede strook tusscn ’s-Gravcnhage en Alkmaar handhaafde zich achter de nieu we duinen het oude duinlandschap,
dat inmiddels geheel in bouw- en weiland was herschapen. Dejonge Duinen daarentegen bleven een woestenij;
dc zandverstuivingen waren aan de zeezijde spaarzaam
begroeid; meet landinwaarts was er een min of meet
dicht plantendek bestaande uit gedoornde en besdragende struiken met ondergroei.
Het schorrenlandschap bevond zich in het uiterste
zuidwesten en in het noorden van het huidige Neder¬
land. Een schor is land dat ontstaan is door sedimentatie
van mariene afzcttingen en dat alleen bij hoogwater
onderloopt. De schorren in het noorden en het zuiden
waren van verschillende ouderdom. Die in het zuidwes¬
ten dateetden van 300; maar omstreeks 800 was het proces
van schorvoming nog steeds bezig. De schorren in het
■ 2. In de kreek worden lichte klei en zand gesedimenteerd;
landinwaarts wordt op het veen zware klei neergelegd. Door de
inklinking van het klei op veengebied ontstaan kreekruggen en
poelgronden.

__

de klei al in, zodat de oeverwallen langs de kreken al iecs
hogcr kwamen te liggen dan het meet binnenwaarcs
gelegen klei- op vecnland. De kreken zelf begonnen tenslotte ook te verzanden, van het binnenland uit naar de
kust toe. Dc oeverwallen met de dichtgeslibde geul wor¬
den in de huidige bodemkundige en gcologische literatuur met de term kreekrug aangeduid. Het tusscn de
kreekruggen gelegen lage klei- op veengebied wordt als
poelgrond aangeduid. Bij een kreekrug is geen veen meer
in de ondergrond aanwezig, bij poelgrond wel. Het veen
onder dc poelgrond klonk verder in, waardoor de kreek¬
rug ten opzichte van de poelgrond nog hoger kwam te
liggen. Omstreeks 800 was dit jonge schorrengebied nog
volop in ontwikkeling. Men vond er kreekruggen en poel¬
gronden, maar er waren ook vele kreken met oeverwallen
aanwezig. Ver van de kreken lagen venen waarop nog
geen sedimentatie had plaatsgevonden.^ In de 8ste ceuw
lagen met name de kreekruggen zo hoog dat er weer mensclijke occupatie kon plaatsvinden. De nacuurlijke
begroeiing van de kreekruggen en poelgronden in deze
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periode waren zoutminnendc grassen. Deze zoutvegetatie bevorderde verdere opslibbing.
De schorren in het noorden ontstonden tussen 1000 en
600 voor Chr. Het grootsce deel van deze schorren heec in de
Nederlandse literacuur ‘kweldcrs’. Men vindt hier hoger
gelegen, meer zandige kleiafzettingen en de ongeveer een
meter lager gelegen zwaardere klei- op veenafzettingen.
De hoger gelegen afzettingcn worden in dc literatuur aan¬
geduid als ‘kwelderwallen’. Kwelderwallen kunnen zijn
ontstaan doordat de kwelder aan de zeezijde gecrodeerd
werd en het losgewoelde sediment landin waarts weer op
de kwelder werd afgezet in de vorm van oosc-west liggende
ruggen.'° Ook kunnen kwelderwallen geulafzettingen

'

lichte klei
(kreekrug)
zware klei
(poelgronden)

zijn, vergelijkbaar met de kreekruggen in het schorrenge¬
bied van Zuidwest-Nederland.” Binnenwaarts van de

veen

L_

kwelders was er in een rustig milieu klei in dunne lagen
op het veen gedeponeerd.” Deze dekafzettingen vindt

kleilaag voor
veenvorming
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men 00k in het huidige Friesland ten zuiden van dc Middelzce en in Groningen
ten zuiden van dc kwelders.
O
Omstreeks 500 voor Chr. werden dc hoger gclegen
gedeelten van dc kwelders nog slechts bij hoge uitzondering door dc zee overstroomd, zodat ze geschikt waren
voor permanente menselijke bewoning. In dc ecu wen
hierna wisseldcn perioden met veel overstromingen en
perioden met gcringe invloed van de zee elkaar a£ In
perioden met toegenomen zceinvloed werden nieuwe
geulen gevormd, die vervolgens weer dichtslibden; er
werden nieuwe oost-west lopende kwelderwallen gesedimenteerd en op dc lager gclegen gebieden werd opnieuw
zware klei afgezct. Perioden van toegenomen zceinvloed
waren de tijdvakken 300-100 voor Chr. en 300-700. Voor de
afwisseling van perioden van toegenomen zceinvloed en
perioden met minder zceinvloed is gecn afdoende verklaring gevonden. Vernioedclijk speelde de bereikbaarheid
van de kwelders voor dc hoge vlocden een rol. Deze
bereikbaarheid was minder groot als de verbindingen
ttisscn de Waddenzee en de Noordzee niet groot waren.
Dit was bijvoorbceld het geval omstreeks 800, toen er in
het westelijk dccl van de huidige Waddenzee uitgestrekte
veengebieden aanwezig waren. De begroeiing van de
kwelders bestond voor het grootste deel uit grassen, langs
de geulen groeide riet.

1250

kc van een toegenomen zceinvloed, doordat er vanuit het
Vlie nieuwe geulen werden gevormd.'^
Het veengebied in het zuiden en oosten van de huidige
provincie Zuid-Holland en het aangrenzende deel van de
huidige provincie Utrecht bestond uit voedselrijk veen.
Dit verder van de kust gelegen veengebied stond geheel
onder invloed van de takken van de Rijn en de Maas, die
zo nu dan buiten hun oevers traden en in deze veengebie¬
den voor een voedselrijk milieu zorgden. Verder hadden
dc venen hier een grote bijmenging van rivierklei. Op dit
laaggelegen veen groeide licht moerasbos, waar het bosveen werd gevormd. Uit de aard der zaak was de vorming
van veenkoepels door het ontbreken van het veenmos
hier niet mogelijk; het veenoppervlak lag dus hoogstens
enkele tientallcn centimeters boven de gemiddelde en
war hogere waterstanden in de rivieren.
Door de zee en de rivieren waren op enkele plaatsen in
dit veengebied zand en klei gesedimenteerd. Van de afzettingen door de zee hebben we gesproken in de hier voorgaande behandcling van de schorren in Zuidwest-Ncderland en het noorden. Ook elders kwam het op bescheiden
schaal tot de vorming van schorren; we denken hierbij
aan de oevers van de Maasmond en aan de afzettingen
langs deZijpe.
De sedimentatie door de rivieren omvatte eveneens
getil- en dekafzcttingen. In het oostelijk deel van het
veengebied en langs de Oude Rijn en de Vecht schuurden
dc rivieren het veen in hun beddingen en langs een deel
van hun oevers geheel weg en vulden deze op met zandige
getilafzettingen. De oeverwallen van zavel en klei rustten
gcdccltelijk op dit zand en gedeeltelijk op het gespaarde
veen, vlak langs de rivier. Zowel de met zand opgevulde
beddingen als de oeverwallen werden stroomafwaarts in
het rivierengebied steeds lager en ook smaller. In het zui¬
den lagen de oeverwallen voor een groot gedeelte op veen
en waren daardoor mecr weggezakt door klink van dit
onderliggende veen en lager dan in het noorden. Achter
de oeverwallen waren vooral in het oosten van het veen¬
gebied, op het bosveen, dckafzettingcn gedeponeerd
bestaande uit dtinne lagen zware klei. Hierdoor ontstonden uitgestrekte klei op veengebieden met een homogeen
karakter.
De mosvenen, speciaal de centrale gedeelten van de
veenkoepels, waren boomloos en begroeid met heide en
veenmos. In de gebieden met bosveen groeide een licht
moerasbos. Op dc oeverwallen langs de rivieren groeide
hoog opgaand bos.

Veenlandschap van Holocecii Nederland
Het veenlandschap tussen de kust en de zandgronden
vormde geen homogeen gcheel (afb. 3].'* Het overgrote
deel bestond uit veenmosveen. In de strook achter dc kust
lagen koepelvormige veenkussens met cen radiaal afwateringspatroon. De veenkoepels hadden een doorsnede
van 10 tot 15 km en een oppervlakte van 10.000-15.000 ha.
Zij bereikten in het centrum een hoogte van 3 tot 4
m+NAP.

Meet landinwaarts waren de veenkoepels minder
hoog, omdat ze als gevolg van de slappe ondergrond wegzakten, en bereikten ze een hoogte van 1 ni+NAP. Van ztiid
naar noord vindt men deze lagere vccnmosgebicdcn in
het stroomgebied van de Stricne en rond het Almere. Nog
verdcr landinwaarts vond men bij de overgang naar de
zandgronden op de stevige zandondergrond wel weer
veenmosgebieden van 3 m hoog. Deze gebieden gingen
dikwijls ongemerkt over in de hoogveengebieden van de
zandgronden. Centraal binnen deze veenmosgebieden
lag het complex van grote ondiepe zoctwatermeren en
mocrassen, het Almere. Het wateroppervlak van het
Almere lag tussen 0,10 en 0,20 m+NAP. Vanuit het Almere
vond door het veenland in het noorden, gelegen tussen
het huidige Tcxcl, Wieringen en Friesland, een gestage
afvloeiing via het Vlie naar dc Noordzee plaats. Ten westen van de tiitmonding van het Vlie, in het huidige westelijke waddengebied, bleef dc kustlijn intact waardoor de
veengebieden hier bleven bestaan.*^ In degde eeuw traden
echtcr reeds verstoringen op door uitbreiding van de
zceinvloed. Ten zuiden van het huidige Texel was er spra-

Rivicrkleilaitdschap
Het rivierengebied bestond uit hoger gelegen oeverwallcn en komgebieden (hoofdstuk 1, afb. 12). De oeverwallcn bestonden uit zand en lichte klei; de komgebieden
uit zware klei. In de komgebieden was soms veen aanwe¬
zig. Ondanks het regelmatige regime traden de rivieren
iedcr winterhalfjaar buiten hun oevers. In zo’n geval liepen de kommen vol water, dat bij lagere rivierstanden
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nog juist een uitloper van de Europese middelgebergten.
Het landschap bestaat uit plateaus met diep ingesneden
rivierdalen. In Zuid-Limburg was tijdens de ijstijd de
vruchtbare grondsoort loss gesedimenteerd. De natuurlijke begroeiing bestond uit eikenbos en in de dalen uit
moerassige elzenbossen.

De bewoners
Bevolkingsomvang

hoogveen

bosveen

B

Omstreeks 800 was Nederland, evenals de rest vanNoordwest-Europa een zeer dunbevolkt gebied. De totale bevolking beliep vermoedelijk tussen de 100.000 en 150.000
inwoners. De bevolkingsdichtheid zal op de zandgronden
in het zuiden en oosten 4 a 5 inwoners per km^ bedragen
hebben, de gebruikelijke dichtheid in West-Europa. Het
rivierengebied kende een dichtere bewoning. De grote
veengebieden waren onbewoond, op enkele kleine nederzettingen op de oeverwallen langs de rivieren na. De kustgebieden tussen de onbewoonde veengebieden en de zee
waren dichtbevolkt. Vooral de kwelders in het noorden
kenden een voor die tijd uitzonderlijk dichte bevolking.
Men schat de bevolking van Friesland toen op 30.000 en
van Groningen op iz.ooo.''’ De kwelders hadden een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 10 inwoners per km^
met als uitschieter Westergo dat wel 20 inwoners per km^
telde. Archeologische onderzoekingen hebben ook een
vrij dichte bevolking in de gordel van de Oude Duinen
aangetoond.’^
Net als in de rest van Europa vond tussen 800 en 1250
een zeer sterke bevolkingsgroei plaats. De bevolking op
ons grondgebied verveelvoudigde en zal omstreeks 1250
tussen de 750.000 en de 1 miljoen geschommeld hebben.
Hiermee was de groei veel groter dan in de rest van Euro¬
pa. Dit werd voor het grootste deel veroorzaakt door de
occupatie van de in 800 nog lege veengebieden.

veenkoepels

lage veenkoepels

■ 3. Het veen in Holoceen Nederland is deels voedselarm mosveen en deels voedselrijk bosveen. Vlak achter de duinen en bij
de overgang naar de pleistocene zandgronden vindt men de
veenkoepels.

wcer langzaam in de rivier terugvloeide. De begroeiing
van het rivierengebied bestond uit rivierbos op de hogere
ruggen en moerasbos in de kommen.
Zand- en hoogveenlandschap in Zuid- en Oo5t-Nederland
In de landschappen bestaande uit zand afgewisseld
met hoogveencomplexen waren de zandige lagen in het
Pleistoceen gevormd. In de zandgcbieden was een zacht
golvend relief aanwezig. Omvangrijke laaggelegen gedeelten waren moerassig en plaatselijk had veenvorming
plaatsgevonden. Ook op de vlakke en hoogste gedeelten,
de waterscheidingen tussen de beekstelsels, was de afvoer
van regenwater dikwijls gestremd. Op deze waterschei¬
dingen ontstonden uitgebreide hoogveengebieden. Op
de zandgronden bestond de vegetatie op de hogere delen
uit merendeels arme bossen; in de laagten was dikwijls
moerasbos aanwezig. De hoogveengebieden waren boomloos.

Nederzettingen op het platteland
In Nederland woonde bijna de gehele bevolking op het
platteland, slechts een miniem gedeelte woonde in stedelijke nederzettingen. Binnen het grondgehied kon op veel
plaatsen niet gewoond worden. Zoals gezegd waren de
veengebieden, zowel in de kuststreek als in het pleistocene
gebied, weinig toegankelijk. Van de Oude Duinen, het
rivierengebied en de zandgronden in het oosten en het
zuiden waren slechts de wat hoger gelegen gebieden
geschikt voor bewoning. Bewoning vond plaats in boerennederzettingen bestaande uit een tien tot twintigtal boerderijen. De akkerbouwgronden lagen in de nabijheid van
het dorp in complexen kleine omheinde akkers. Buiten
deze akkercomplexen was de grand niet verdeeld. Deze
niet-verdeelde gronden bestonden uit bossen, heidevelden en, in de beekdalen of op andere laaggelegen gronden.

Heuvelland van Zuid-Limburg
Het uiterste zuidoosten van Nederland, Zuid-Limburg, bestaat vooral uit rivierterrassen van de Maas en is
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■ 4. De terpen zijn gelegen in de huidige provincies Friesland en

het overstromingsgevaar toenam, consolideerde men de
bewoningsplaatsen door er klei op te brengen. Tevens
werden regelmatig klei en zoden opgebracht om de door
de vele mest drassig geworden grond begaanbaar te houden. Door deze processen groeiden dicht bij elkaar gele¬
gen huisterpen uit tot dorpsterpen, die tijdens overstromingen een veilige woonplaats vormden. Uit geologisch
en archeologisch onderzoek is gebleken dat de terpen niet
tegelijkertijd zijn ontstaan; sommige zijn gegroeid op
geologisch jongere kleilagen (afb. 5].'* Ook deze jongere
terpen zijn ontstaan uit nederzettingen, die gesticht
waren op het oorspronkelijke kleioppervlak. De jongere
terpen zijn op dezelfde wijze gegroeid als de oudere. In de
loop der tijden zijn er ook weer terpen verlaten.

Groningen tussen de toenmalige zee en de hoogveengebieden.
De grootste concentratie terpen vindt men in Westergo, het
gebied ten westen van de Middelzee. Hier lag een massief blok
kwelder; elders waren de kwelders smalle stroken langs de kust.
Om deze reden was Westergo dan 00k het meest dichtbevolkte
gebied in de Friese landen.

natuurlijke weiden. Ook de niet-verdeelde gronden speelden een belangrijke rol in de agrarische economie. Ze werden onder meet gebruikt voor het weiden van het vee en
de levering van het hour voor de bouw van de boerderijen.
In de periode 800-1250 kon de bevolking groeien door een
verdere intensivering van het grondgebruik; hierbij werd
ook een aantal nieuwe nederzettingen gesticht. De boerennederzettingen ontwikkelden zich tot dorpen met een
kerk en een klein verzorgingsapparaat zoals een smid en
een herberg. Bij deze ontwikkeling verdween het bosbestand. Buiten de dorpen en de daarbij behorende akkerbouwcomplexen werd op de zandgronden het landschap
daardoor gedomineerd door heidevelden.
Speciale aandacht verdienen de bewoningsplaatsen op
de kwelders in het noorden. In degde eeuw woonde hier al
een dichte bevolking op woonheuvels, de terpen (afb. 4)/
Vanaf 500 voor Chr. vond hier permanente bewoning
plaatsd* De eerste huizen werden gevestigd op het oorspronkelijke kwelderoppervlak.'^ Dit betekende dat ten
tijde van de vestiging de bewoningsplaatsen maar in zeer
uitzonderlijke situaties overstroomden. Er kon dan ook
akkerbouw worden uitgeoefend. Deze bewoningsplaat¬
sen waren door het eigen huisafval en dierlijke mest
geleidelijk verhoogd. Hierbij moet men bedenken dat
door de grote veestapel veel mest geproduceerd werd. Als

■ 5. Deze schematische noord-zuid doorsnede van het Groningse terpengebied toont aan dat er drie generaties terpen te onderscheiden zijn. De eerste generatie dateert van 500 tot 200 voor
Chr., de tweede van 200 voor Chr. tot 300 en de derde generatie
van na 700. De perioden tussen de generaties in terpenbouw
waren tijden van toegenomen zeeinvioed waarin klei werd gesedimenteerd. In dergelijke perioden werd een aantal terpen ver¬
hoogd, maar ook een aantal werd verlaten.
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De woonhcLivcIs waren niet even hoog; dorpsterpen
bereikten een gcmiddcldc hoogte van 4 a 5 ni+NAP, een
enkele bereikte zelfs een hoogte van 8 m+NAP (afb. 6). Dit
laatste is 00k een aanwijzing dat de terpen vcrhoogd wetden door de accumulatie van dierlijk en mensclijk afval.
Terpen hadden 00k een verschillende omvang; zc varieren van huisterpen tot dorpsterpen met een omvang van
circa 15 ha. De nederzettingenstructuur in her kweldergebied bleef tot 1250 vrijwel ongewijzigd.
In de periode 800-1250 werden ook de toen nog onbewoonde veengebiedcn achter de kust ontwatcrd en ontgonnen. In deze vccngebieden ontstonden hondcrdcn
straatdorpen, waarbij een aantal boerderijen Lings een
ontginningsas naast elkaar lagen. Achter iedere boerderij
lag een kavel landbou wgrond.

vallen werden transacties met geld voldaan. Er bestonden
grote sociaal-juridische verschillen tussen de leden van
de samenleving.
Het gezin was de basis voor de samenleving.^' Zo’n
gezin bewoonde en exploiteerde een hoeve. Niet elke boer
in een dorpsgemeenschap had dezelfde jtiridische status;
hij kon vrij of onvrij zijn. Vrij zijn betekende dat men
vrijelijk over zijn persoon en goederen kon beschikken.
Vrije boeren betaalden slechts pacht in natura. Onvrij
was men in verschillende gradaties. Het kon lopen van
volledige slavernij tot het verplicht verrichten van diensten op het land van de heer. Te midden van de vrijen kon
men een groep edelen onderscheiden. Deze conibineerden de persoonlijke vrijheid met een aantal voorrechten,
die niacht en aanzien gaven. De status van de adel was
mede gebaseerd op rechten op omvangrijke agrarische
goederencomplexen. Zo’n adellijk domein bestond uit
twee delen. Hot eerste deel was het vroonland, een aantal
bij elkaar liggende landerijen, die de edelman met behulp
van slaven of verplichte diensten van een aantal onvrije
boeren exploiteerde. Het andere gedeelte bestond uit een
aantal hoeven, die beheerd werden door vrije of onvrije

Agrarische samenleving
Tussen 800-1250 was de samenleving in West-Europa
gebaseerd op de landbouw, die zelfvoorzienend was. De
boeren moesten een gedeelte van de oogst Icveren aan de
gerechtigden op de hoeven.^“ Slechts in uitzonderingsge-
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■ 6. De terp van Hogebeintum is de hoogste terp in Nederland;

afgegraven. Alieen de plaats van de kerk is behouden gebleven;

hij bereikt een hoogte van meet dan 8 m+NAP. Het kerkje boven

de kerkplaats wordt nu begrensd door een steile rand waarlangs

op de terp dateert van omstreeks 1100. Toen in Friesland dijken

de terp is afgegraven. De kalkrijke en voedselrijke terpgrond

werden aangelegd, werden de boerderijen verplaatst van de ter¬

werd gebruikt voor de bemesting van het veenweidegebied dat

pen naar de akkerbouw- en weidegronden; alieen de kerk bleef

ten zuiden van het terpengebied ligt.

over. Omstreeks 1900 is deze terp, net als vele andere terpen,
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