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schap was men tegclijkertijd boer, schipper en handelaar.
Met name de jongere zoons trokken crop uit.
Vooral het terpengebied heeft van de handel geprofitcerd. Hoewel aan de rand van de terpen en de hoogst
gelcgen kwelderwallcn wel graanteelt werd beoefend was
de voornaamste agrarische activiteit de veeteelt. Dit
leverde de handelsprodukten huiden, leer, wol en wollen
stoffen en uit botten vervaardigde gebruiksvoorwerpen
op. Ook werd uit de zoute veenlagen in de nabije ondergrond zout gewonnen.^^ Door de germge mogelijkheden
voor akkerbouw was het noodzakelijk dat er graan van
elders werd ingekocht. Deze import van graan werd
mogelijk gemaakt door de uitvoer van de eigen produkten. De Friese landen waren een van de weinige streken in
Wcst-Etiropa, die een geldeconomie kenden. Tot diep in
Rusland zijn Friese niunten gevonden. Via Rusland, Scandinavie en Friesland werden produkten uit het Byzantijnse Rijk en het Midden-Oosten naar het Frankische
Rijk vervoerd. De verbinding met Centraal Europa hep
via her Almere, de Vccht, de Oude Rijn en vervolgens de
Rijn. Vanuit de streken langs de Rijn werden naast graan
ook produkten als wijn,^'* aardewerk, glas, molenstenen
en het zilver voor de Friese munten geleverd.
De handel en nijverheid in de Friese landen werden
ovcral op het platteland beoefend. Er waren enkele stedelijke centra, waarvan de voornaamste in het rivierengebied lagen. Het handclscentrum van internationaal formaat was Dorestad, gelegen op de plaats waar Lek en
Kromme Rijn zich splitsen. De kleinere handelsplaatsen
Utrecht en Tiel namen na de verwoesting van Dorestad
door de Noormannen in de eerste helft van de gde eeuw
zijn functie over. Langs de kust lagen de handelsplaatsen
Vlaardingen en Walcheren. De verbindingen tussen het
terpengebied en de kust in West-Nederland liepen via het
Vlie, het Almere en de grote rivieren.'^
Kenmerkend voor de bewoners van deze landen was
ook hun hoge technische beschaving. Dit was niet alleen
te danken aan de scheepsbouw. Ook het inspelen op de
uitdagingen van het natuurlijk milieu vergde technisch
hoogwaardige oplossingen. Handel en de geldeconomie
hadden hier niet gcleid tot een gesloten zelfvoorzienende
agtarische samenleving zoals elders in Europa. In deze
maatschappij waren de meeste inwoners vrij. Hoewel er
wel in meerdere samcnlevingskernen cen hoforganisatie
aanwczig was had de adel een veel gcringere betekenis
dan in andere delen van Europa. Wel was veel land in handen van meestal niet in de Friese landen gevestigde abdij¬
en. Vanaf de izde eeuw werden ook in de Friese streken
zelfabdijengevestigd, die volgens de toen geldende regcls
zelf hun land bewerkten. Deze kloosters verkregen ook
uitgebreide goederencomplexen en bezaten een grote
maatschappelijke invlocd. Kort samengevat kan men
zeggen dat er in dc dichtbevolktc en welvarende Friese
landen een maatschappij was ontstaan, die dynamischer
was dan de gesloten samenlevingen m andere delen van
Europa. Na omstreeks looo was de voorname rol van de

boeren. De status van edele bracht ook met zich nice dat
hij een leidende functie had in krijgsdienst, rechtspraak
en bestuur.
De derde groep in de agrarische samenleving was de
geestelijkhcid. De geestelijken moesten religieuze handelingen voor de gemeenschap verrichten. Hiernaast waren
er geestelijken, die in kloostcrgemeenschappen bijeen
woonden. Zij hadden geen religieuze taken voor de
gemeenschap in strikte zin, maar leidden een leven in
gebed, bezinning en wetenschap. De geestelijkheid was
voor haar onderhoud afhankelijk van haar agrarische
domeinen. Dit agrarisch land was door leken geschonken
ofbij testament aan de kloostcrs vermaakt. Omdat kloosterland zeldcn vervreemd werd, kon het alleen maar aangroeien. De kloosters verwierven op deze manier in de
loop der tijden grote goederencomplexen, die soms op
honderden kilometers afstand lagen. Door de kloosters
werden deze goederencomplexen beheerd op dezelfde
wijze als de adellijke domeinen; een kloosterdomein
bestond ook uit vroonland met afhankelijke hoeven.
Omstreeks 1100 kwam in geheel Europa een vernieuwing
van het kloosterwezen tot stand, die er onder meer in
bestond dat dc kloosterlingen zelf hun land moesten
bewerken, De goederencomplexen van deze nieuwe
kloosters lagen niet meer over cen zeer groot gebied verspreid, maar lagen in de eigen streek. Vanuit deze kloos¬
ters, vooral abdijen van de Orde der Cistercicnzcrs, wer¬
den initiatieven genomen voor de verbetering van de
landbouw ofde ontginning van nieuw land.
De agrarische samenleving was in de periode 10001250 volop in ontwikkeling. Belangrijk was de sterke
bevolkingsgroei door ontginning en intensivering van de
landbouw. Dc bevolkingsgroei ging gepaard met het vrij
worden van het merendeel der boerenbevolking. Ook de
opleving van de handel en de daarmee gepaard gaande
groei van de steden leidden ertoc dat de in aanvang zelfvoorzienende landbouw zich steeds meer ontwikkelde
tot een op de markt gerichte landbouw.
Samenleving in de Friese landen
In de Friese landen langs de kust vanaf de huidige Belgische grens tot in Duitsland vertoonde de maatschappij in
de gde eeuw een ander karakter. Het kernland was het
dichtbevolktc terpengebied in Noord-Nederland en het
aangrenzende Duitsland. Ook het gebied van de Oude
Duinen was binnen de Friese landen niet onbclangrijk.
Zo is voor het mondingsgebied van de Oude Rijn aangetoond, dat het dezelfde culturele en economische kenmerken had als het terpengebied.^^ De dichtc bevolking
werd mogelijk gemaakt door de grootscheepsc handel en
nij verheidsproduktie. De Friczen hadden veel cultuurelementen gemcen met de Angelcn en Saksen in Engeland
en de bewoners van Scandinavic. Het verbindende ele¬
ment was de Noordzee, waarover door de schcepvaart
intensieve contacten mogehjk waren. In deze gemeen¬
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Friese handel uitgespeeld. Het centrum van de handel
verplaatste zich toen vooral naar de Vlaamse steden.

kern kon een hoforganisatie zijn, een gemeenschap van
onvrije grondgebruikers, gegroepeerd rond een in adellijke ofkerkelijke hand zijnde centrale boerderij. Daarnaast
waren er vooral in het noorden vanouds nederzettingen
van vrije boeren. Zowel in de vrije als de onvrije boerensamenlevingskern werden zaken van gemeenschappelijk
belang, zoals rechten op de woeste gronden of verdediging van de cultuurgrond tegen het wild, binnen de eigen
kring geregeld. De boeren hadden de plicht om bepaalde
werken, als wegen en omheiningen, tegen het wild te
onderhouden. In een tijd dat er nog geen geldeconomie
bestond, geschiedde dit onderhoud door het werk over de
boeren te verdelen. Die verrichtten dan eigenhandig de
onderhoudswerkzaamheden. Het spreekt vanzelf dat in
onvrije gemeenschappen bij de besluitvorming de
invloed van de hofheer erg groot was. In vrije boerengemeenschappen zullen aanleg en onderhoud van gemeenschappelijke werken in onderling overleg geregeld zijn.
De verplichting tot aanleg en onderhoud van gemeenschappelijke werken heeft een essentiele rol gespeeld bij
het waterstaatsbeheer.
De belangrijkste overheidstaken buiten het ‘bestuur’
van een boerensamenlevingskern waren de rechtspraak
en verdediging van het grondgebied. Het gezag hierover
berustte bij de koning. Het grondgebied van het latere
Nederland vormde rond 800 een uithoek van het Frankische Rijk. Dit rijk viel in de gde eeuw uiteen in verschillende deelrijken wat met verschillende oorlogen gepaard
ging. Duitsland en Frankrijk bleven tenslotte over. Het
huidige Nederland behoorde bijna geheel tot het Duitse
Rijk, alleen het uiterste zuidwesten behoorde bij het
Koninkrijk Frankrijk.
De taken van de koning werden in de verschillende
streken van zijn rijk uitgeoefend door bestuursambtenaren met de titel van graaf Door de oorlogen tussen de
deelrijken en de verwarring, die invallen en tijdelijke
heerschappijen van de Noormannen veroorzaakten, werd
de band van deze streken met het centrale gezag steeds
losser. De voornaamste grafelijke families konden door
hun strijd tegen de Noormannen en door onderlinge oorlogjes, huwelijksstrategie en schenkingen van de Duitse
keizer, hun positie consolideren. Hierdoor werd de aanzet
gegeven tot de ontwikkeling van territoriale vorstendommen. Aan het hoofd van zo’n vorstendom stond dan
de graaf, die soms de titel van hertog voerde. Het gezag
van zo’n territoriaal vorst was aan vele beperkingen
onderworpen. Hij moest bij de uitoefening van zijn gezag
tokening houden met de macht van de adel, de geestelijkheid en vanaf de izde eeuw van de steden. Ook de vrije
boerengemeenschappen hadden vele rechten.
De belangrijkste verplichting van de onderdaan was
die van ‘lantwere’. Men was verplicht het land tegen vijanden van buiten te verdedigen. Deze vijand kon ook de
dreiging van natuurrampen zijn. De graaf kon tot deze
lantwere oproepen. Lantwere heeft ook een rol gespeeld
bij de verdediging van het land tegen overstromingen.* In

Steden
In de periode 800-1250 werd de agrarische samenleving
steeds meet bemvloed door de groei van de steden. De stedelijke ontwikkeling was te danken aan de toename van
de handelsactiviteiten, waardoor ook het zelfvoorzienende platteland zich kon richten op een produktie voor een
markteconomie. De steden groeiden, omdat zij zich
tevens ontwikkelden tot centra van de nijverheid. Hierdoor was er in de steden zeif een grote vraag naar agrari¬
sche produkten en daardoor nam ook de welvaart op het
platteland toe. Bij de bespreking van de samenleving in
de Friese landen zijn al een aantal Friese handelsplaatsen
uit de 8ste engde eeuw genoemd. Ook in de volgende eeuwen zijn er stedelijke handelsnederzettingen aanwezig.
Deze groeiden spontaan op knooppunten van handel.
Sommige steden bleven erg klein en verdwenen zelfs;
andere handhaafden zich en groeiden verder uit.
Binnen het huidige Nederland was er voor 1300 nog
geen sprake van een grootse stedelijke ontwikkeling.
Omstreeks 1300 waren er slechts negen steden met een
inwonertal van boven de 2.500. Van deze steden was de
bisschopsstad Utrecht met zijn 5.500 inwoners de grootste. De stad dankte dit aan zijn functie van bestuurlijk
centrum, van handelsplaats en van stad met een grote
nijverheid. Vanuit de belangrijke IJsselsteden Deventer
en Kampen vond de uitwisseling van goederen plaats tussen het Oostzeegebied, Vlaanderen en de streken langs de
Rijn. De nog net in het Sticht gelegen stad Groningen
werd het voornaamste handelscentrum voor de noordelijke Friese boerenrepubliekjes. In het graafschap Hol¬
land had alleen de stad Dordrecht Internationale betekenis. Daarnaast was er nog slechts een redelijk grote stad,
namelijk Leiden met zijn lakennijverheid. De overige
stadjes in Holland waren alleen van regionaal belang. De
andere steden in het huidige Nederland - ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Maastricht - waren handels- en
industriesteden van een meet continentaal karakter.
Van groot belang voor het zuidwesten van Nederland
was de nabijheid van de thans in Belgie gelegen grote
Vlaamse handelsmetropolen waaronder Brugge en Gent,
die ieder omstreeks 1300 ongeveer 50.000 inwoners telden.
In deze steden van Europees formaat, met hun hoogontwikkelde economic, bestond een grote vraag naar agrari¬
sche goederen waarvan ook het omringende platteland
profiteerde. De welvaart in Zuidwest-Nederland is ook
aan de nabijheid van deze steden te danken.

Bestuurlijke verhoudingen
Zoals hiervoor al is gemeld woonden de meeste mensen
in Nederland in gehuchten. Zo’n boerensamenlevings-
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groter, besloeg een aantal landstreken in het oosten van
het huidige Nederland.
In de schaduw van de Utrechtse macht ontwikkelde
zich in het kustgebied tussen Maas en Vlie, in de Oude
Duinen dus, een Fries graafschap. Het centrum van de
heerschappij van de Friese graven lag in Kennemerland.
Hier hadden zij de abdij van Egmond als hun religieus,
intellectueel en administratief centrum. Aanvankelijk
hoorde ook West-Friesland tot dit graafschap, maar
omstreeks 1000 werd het grafelijk gezag niet meet erkend
en vormden zich hier onafhankelijke boerenrepubliekjes.
Hierop werd de kern van het graafschap verplaatst naar
de boorden van de Oude Rijn en werd het graafschap in
het vervolg aangeduid als Holland. Vanuit de nieuwe
machtsbasis werden de veengebieden aan weerszijden
van de Oude Rijn herschapen van wildernis tot een welvarende en dichtbevolkte landbouwstreek, waardoor de
macht van de Hollandse graaf beslissend versterkt werd.
Omstreeks 1000 kreeg de Hollandse graaf vaste voet in
Zeeland. Aanvankelijk beheerste hij alleen het gebied
langs de noordoever van de Schelde, maar vanaf de tweede
helft van de izde eeuw werd zijn macht vergroot toen hij
tezamen met de Vlaamse graaf ook de eilanden ten zuiden
van de Oosterschelde ging besturen. Op deze eilanden
werd de Vlaamse invloed steeds verder teruggedrongen.
Vanaf het derde kwart van de izde eeuw begon de Hol¬
landse graaf ten koste van het Sticht ook het gebied van de
grote benedenrivieren te beheersen.
In het zuidwesten, vooral in de huidige provincie Zeeland, lagen de bestuurlijke verhoudingen erg ingewikkeld. Dit gebied werd tot ongeveer 1000 rechtstreeks door
de keizer bestuurd. Omstreeks 1000 behoorde het gebied
ten noorden van de Oosterschelde tot het graafschap Hol¬
land en het gebied ten zuiden van deze rivier tot het
graafschap Vlaanderen. Het kernland van het machtige
en zeer welvarende Vlaanderen, dat nu in Belgie gelegen
is, was een leen van het koninkrijk Erankrijk. Zoals hierboven reeds vermeld werd in de loop der eeuwen de
invloed van de Vlaamse graaf in Zeeland steeds minder.
In de dichtbevolkte kweldergebieden in het noorden
ontstonden geen vorstendommen. Hoewel er enige aanzetten tot de vorming van graafschappen zijn geweest,
ontwikkelden zich in deze streken boerenrepublieken,
waar het bestuur werd uitgeoefend door de grondgerechtigden van de boerenhoeven. De in deze landen gevestigde kloosters hebben een grote invloed op de bestuurlijke
verhoudingen gehad. Ondanks onderlinge verdeeldheid
tussen deze republieken was er ook een saamhorigheidsbesef van de Friezen. Aan dit besef werd uitdrukking
gegeven op het eind van de tide eeuw in de formulering
van een landrecht, dat gold voor het Eriese kustgebied
van Vlie tot Weser. In dit landrecht werd uitdrukkelijk de
zorg voor de dijken genoemd.
In het oosten werd pas omstreeks 1250 de vorming van
het vorstendom Gelre voltooid. Omstreeks die tijd is er
dan ook pas sprake van een grafelijk gezag voor het gehele

tijden van watersnood kon men de inwoners oproepen
tot bewaking en verdediging van dijken van bet eigen
dorpsgebied. In dit kader kon de graaf ook gtote groepen
ondetdanen verplichten tot de aanleg van een dijkring
verder van huis.
In bet huidige Nederland ontstond een aantal tettitotiale vorstendommen [afb. 7]. De Utrechtse bisschoppen
verwierven binnen een gtoot gebied grafelijke rechten.
Dit kwam doot de steun van de Duitse keizers, die in de
wereldlijke macht van de bisschoppen, die volgens bet
recht van de Katholieke Kerk ongehuwd moesten blijven
en dus geen dynastie konden vormen, de voornaamste
steunpunten van bun macht tegenover de grafelijke
geslachten zagen. De invloed van de ‘graaf-bisschop’
strekte zich uit over bet grootste deel van bet gebied ten
noorden van de gtote rivieren. Later verminderde zijn
macht ten gunste van de grafelijke dynastieen. Rond 1250
was bet bisschoppelijke gebied in tweeen gesplitst. Een
gedeelte, bet Nedersticht, was gelegen rond de stad
Utrecht en een tweede, bet Oversticht, in oppervlakte veel
■ 7. Tussen 800 en 1250 ontstonden er in Nederland verschillende vorstendommen. De territoria van de voornaamste zijn
voor het jaar 1250 globaal weergegeven. De vorstendommen
behoorden tot het Duitse Rijk. Alleen de kern van het graafschap
Vlaanderen, waartoe ook enkele Duitse landstreken behoorden,
lag in het Koninkrijk Frankrijk. De grenzen van de vorstendom¬
men hadden nog niets te maken met de grenzen van het latere
Koninkrijk der Nederlanden, die pas uit 1839 dateren. Van Vlaan¬
deren en Brabant lag het zwaartepunt in het huidige Belgie. Gelderland strekte zich in het zuidoosten tot in het huidige Duitsland
uit. Ook de Friese landen liepen langs de Noordzeekust in Duits¬
land door.

1
X

Utrecht

Holland

A

Utrecht

Geldefland

Ho

Brabant
V aanderen

I25O

derland

Brabahvt

43

LEEFBAAR LAAGLAND

rivierengebied. Het zuiden van Nederland behoorde voor
her overgrote deel tot het Hertogdom Brabant waarvan
het bestuurlijk centrum in de nu Belgische steden Leuven
en Brussel lag.

3. De kwelders in het noorden
In het terpengebied in het noorden hebben weinig
wijzigingen plaatsgevonden tussen 800 en 1300. Pas in
de i3de eeuwzijn hier ringdijken aangelegd.
4. Het rivierkleigebied
Vooral door het nemen van lokale maatregelen voor de
waterbeheersing kon in het rivierengebied een sterke
groei van de bevolking plaatsvinden. Van een doorgaande bedijking in dit gebied is pas in de i3de eeuw
sprake.

De waterbeheersing; een regionale indeling
Zoals wij al in de inleiding hebben vermeld, zullen wij
ons in de hoofdstukken die handelen over de periode tot
1800 alleen bezig houden met de waterbeheersing van de
kuststreken en het rivierengebied. Voor de behandeling
van de geschiedenis van de waterbeheersing hebben wij
voor een regionale benadering gekozen. Alleen op deze
manier krijgt men inzicht hoe de menselijke groep in
iedere streek een eigen oplossing heeft gezocht voor de
problemen van de waterbeheersing. Globaal kan men de
kustgebieden en het rivierengebied in het huidige Neder¬
land voor de periode 800-1250 in de volgende regio’s verdelen (afb. 8):
1. De veenontginningsgebieden
De sleutel tot begrip van de geschiedenis van de water¬
beheersing in Nederland ligt in de kennis van het
ingrijpen van de mens in de veengebieden. Tot
omstreeks 1950 was men de mening toegedaan dat er
tussen de Oude Duinen en pleistoceen Nederland een
groot moerassig gebied lag dat door bedijking en vervolgens door ontwatering in cultuur gebracht was.
Sinds de baanbrekende werken van Van der Linden en
Edelman is men er nu van overtuigd dat voor de ontginning de veengebieden een tot drie meter boven
gemiddeld zeeniveau gelegen hebben.^ Door natuurlijke bodemdaling en vooral het ingrijpen van de mens
zijn deze in de loop der eeuwen geleidelijk gedaald tot
een a twee meter onder gemiddeld zeeniveau. Hierdoor
ontstonden er op den duur grote problemen voor de
afvoer van overtollig oppervlaktewater. Ook werd het
noodzakelijk deze gebieden door dijken, die voortdurend verhoogd moesten worden, tegen het buitenwater te beschermen. Wij wijden dan ook een groot deel
van dit hoofdstuk aan deze veenontginningsgebieden,
die worden verdeeld in de noordelijke veenontginningen en de Hollands-Utrechtse veenontginningen.
2. De Schelde-delta
De Schelde-delta bestond globaal voor de helft uit
schorren en voor de helft uit veengebieden. Door de
menselijke occupatie in deze delta werd het maaiveld
in grote delen aanzienlijk verlaagd en hierdoor kreeg
de zee steeds meet toegang tot dit gebied. Zowel van de
schorren als van de veengebieden werden grote
gedeelten weggeslagen. Er ontstonden grote zeearmen. Een gedeelte van de schorren, bestaande uit
enkele eilanden, kon door dijkaanleg behouden wor¬
den. De toegenomen invloed van de zee leidde niet
alleen tot landverlies, maar er werden ook nieuwe
schorren gesedimenteerd.

Veenontginningsgebieden; ontginning door
ontwatering
Tussen 800 en 1250 is het grootste deel van de achter de
kust gelegen veengebieden ontgonnen. Ondanks de later
optredende problemen met de waterbeheersing is de ont¬
ginning een groot succes geweest. Dit blijkt ook uit de
dichte bevolking; in de veenontginningsgebieden was
een agrarische bevolkingsdichtheid van 40 inwoners per
km^ gebruikelijk.^*’

■ 8. Voor wat de waterbeheersing betreft kan men Laag-Neder
land voor de periode 800-1250 in verschillende regie's indelen
De grootste regio is het veenontginningsgebied. Spectacuiai
zijn de ontwikkeiingen in het Deltagebied.
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den en vlastienden en de vele toponiemen met akker die
in de veengebieden voorkomen. Bij paleobotanisch onderzoek in Noord-Holland is gebleken dat tot in het mid¬
den van de i4de eeuw op grote schaal gerst, rogge en vlas
op het veen is verbouwd.”
Globaal genomen kunnen de veengronden voor de
uitoefening van de landbouw onderscheiden worden in
zure, voedselarme en matig voedselhoudende veenmosgronden aan de ene zijde en voedselrijke bosveengronden
aan de andere zijde. Vooral de zure, voedselarme veen¬
gronden hebben grote behoefte aan bemesting en bckalking om de bodemvruchtbaarhcid te verhogen. Ook op de
van nature rijkere veengronden geeft bemesting betere
resultaten. Verder is er in veenstreken altijd grote behoef¬
te aan zand en klei om de bovengrond te verstevigen. Ont¬
watering van de veengronden beeft tot gevolg dat de
bovenste laag van het veen, die in natuurlijke toestand
permanent onder water ligt, nu met de lucht in aanraking komt. Dit deel gaat dan langzaam oxyderen, waarbij
de plantenvoedingsstoffen, die tijdens de veengroei zijn
opgehoopt weer vrij komen. De voedselrijke bosveen¬
gronden leveren veel van deze stoffcn en zijn dan ook van
nature vruchtbaar, zowel voor akkerbouw als voor grasland. Vooral het vrijkomen van stikstofheeft bijgedragen
tot het SLicces van de landbouw op deze gronden.” De
vruchtbaarheid werd verhoogd door slootbagger vermengd met koemest, de toemaak, in de lente over het
land te verspreiden. Later werd in het Hollands-Utrechtse
veengebied deze toemaak vermcngd met zand. Zo is er in
de loop der eeuwen veel zand in de bovengrond terecht
gekomen. Nergens in Europa kwamen zulke vruchtbare
gronden als de bosveengronden voor, die bovendien door
de voortdurende oxydatie ook vruchtbaar bleven.
Bij de zure, voedselarme mosvecngronden waren er
meerdere mogelijkheden om de bodemvruchtbaarheid te
verhogen. Onder de arme mosvenen ligt vocdselrijk veen,
omdat alle veengroei begonnen is als vocdselrijk veen. De
boeren baggerden dit uit de sloten. Zc maakten hier toe¬
maak van en verspreidden het over het land. Ook hier
werd later de toemaak vermengd met zand. Kalk was
nodig om de gronden te neutraliseren en klei en zavel om
de stevighcid van de bouwvoor of de graszode te verbeteren. Deze stoffen werden verkregen door het wat dieper
opbaggeren van de sloten tot in de kalkrijkc zavel- en kleilagen onder het veen. Deze praktijken zijn al zeer oud, wat
onder andere blij kt uit het voorkomen van rechte rijen, nu
met veenslik opgcvulde putten in het oostelijk deel van de
Bcemster. Deze rijen zijn duidelijk op luchtfoto’s te zien.
Dit deel van her in 1612 drooggelegde meer was vddr 1200
veenland met sloten. De rijen putten lopen in het verlengde van de sloten van het langs de Beemster gcspaard gebleven veenland. Zij zijn getuigen dat de praktijk van het
baggeren in de sloten al in de izde eeuw werd toegepast.
Er zijn in de bodem ook elders veel aanwijzingen
gevonden voor het winnen van kalkrijke klei en zavel
vanonder hct veen. Waar de veenlaag dun was, of gewor-

Soorteiiontgiiiningsnederzcttingcii
Hct ontginncn van de uitgestrekte veengebieden is aangevat in de gde eeuw. Ontginnen van deze gcbieden staat
gelijk met ontwatcren. De ontwatering moes: gezamenlijk worden aangepakt, wat inhicld dat de ontginning
moest geschieden door een groep mensen. Men kan twee
soorten ontginningsncderzettingen onderscheiden. De
eerste soort ging uit van de boerensamenlevingskernen.
Bijna allc ontginningen in bet noordelijk veengebied
behoordcn hiertoe. De initiatieven bij deze ontginningen
zijn uitgegaan van de dragers van bet meestal plaatselijke
politieke gezag; in onvrije samenlevingskernen zullen
deze van de hoflieet zijn uitgegaan/^ De tweede soort was
gebonden aan de regelgeving door de grafelijke regering.
Het merendeel van de ontginningen in bet UtrecbtsHollandse veengebied beboorden biertoe. Deze soort ont¬
ginningen vond pas plaats na bet jaar 1000,
De naamgeving van de nieuwe kolonistendorpen geeft
vaak een aanwijzing voor de wijze van ontginning. Nieuwe nederzettingen zijn dikwijls genoemd naar dorpen op
bet OLide land. Aan de naam van de nieuwe ncderzetting
werd dikwijls een uitgang toegevoegd die verband bield
met de landscbappelijke situatie. Vele nieuwe dorpen
badden een toevoegsel op ‘woud’ of‘wold’ wat een aan¬
wijzing is voor een meer boomrijke moerasbegroeiing op
bet veen. Voorbeelden biervan zijn bet Groningse terpdorp Stedum wat zijn naam gafaan Steerwolde/* nu nog
slecbts do naam van een boerderij, ofbet Noordhollandse
Scboorl, wat zijn naam gafaan Scbarwoude.^’ Zo verwijst
bet woord ‘rijp’ naar bet in smalle stroken verdeelde land;
in Friesland beeft zo Akkrum zijn naam gegeven aan
Akmarijp.^” Deze voorbeelden zijn met vele aan te vullen,
ook met andere landscbappelijke toevoegsels zoals
‘broek’, een aan de geestgrondon grenzend vocbtig veen¬
gebied, ‘veen’, een spaarzaam begroeid booggelegen
veengebied^’ of‘zwaag’, een aanduiding voor laag grasland.’® Pas in het later ontgonnen Hollands-Utrechtsc
veengebied treft men ook namen aan die geen verbinding
hebben met samenlevingskernen op het oude land. Ten
eerste vindt men bier vele namen als Friezekoop, Oukoop,
Nieuwkoop en Boskoop. Cope verwijst naar de overeenkomst tussen de landsheer en de potenticle groep ontginners. Vele namen zijn vernoemingen naar verre, onbekende landen zoals Demmerik (Dcnemarken), Spengen
(Spanje), of Kockengen, dat vernocmd is naar het fantasieland Cocagne (= luilekkerland].”
Agrarisch grondgebruik
In het pas ontgonnen veengebied werd zowel de akkerbouw als de veoteelr beoefend. Hoewel gras- en hooiland
wel de belangrijkste oppcrvlakte ingenomen zullen heb¬
ben, behoorde het rebruik als akkerland tot de normale
bedrijfsvoering. Bewijzen hiervoor worden gevonden in
de bclasting op akkerbouwprodukten, zoals korentien-
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■ 9. Op de foto, genomen in West-Friesland zijn de daliegaten
herkenbaar omdat daar de sneeuw langer blijft liggen. De veenlaag is daar gebeel verdwenen. Op de aan de oppervlakte liggende klei smelt de sneeuw eerder dan op de met veen gevulde
daliegaten. Op de foto is ook goed waarneembaar dat de dalie¬
gaten in grote dichtheid voorkomen.

schaal door de maaivelddaling nagenoeg onmogelijk. De
veengebieden werden sinds die tijd alleen als gras- en
hooiland gebruikt. Alleen op percelen met opgebrachte
grond vond nog landbouw plaats.^

den was, is zavel en klei in vierkante ofrechthoekige putten uitgegraven.’^ De zo ontstane gaten raakten later
weer gevuld met veen. Deze opgevulde gaten, daliegaten
genoemd, zijn nu nog in het landschap, waar het veendek
inmiddels verdwenen is, herkenbaar (afb. g). Zij klinken
nog steeds in en als men ze opvult met mineraal materiaal zakt dit zeer snel na. Zulke daliegaten zijn teruggevonden in de Groningse Woldstreek, in Noord-Holland
en in het Utrechts-Hollandse veengebied.
Voorts zijn er in het Utrechts-Hollandse veengebied
ook reeksen verbrede baggerputten in de sloten en door
baggeren verbrede riviertjes aangetroffen. Ze komen voor
op plaatsen waar stroken ondiep gelegen rivierklei en
zavel door het veenland slingeren en bijvoorbeeld sloten
kruisen. Hier kon gemakkelijker naast slootbagger ook
kalkrijke klei en zavel gewonnen worden. Het baggeren
van slootbagger, veen en klei moet direct vanaf het begin
van de veenontginning in zwang geweest zijn voor een
tweeledig doel. Het diende voor het onderhouden van
sloten en voor het verkrijgen van materiaal voor bemesting en versteviging van de bovengrond. Tot op de dag
van vandaag wordt gebaggerd; een halve eeuw geleden
nog als handwerk en daarna steeds meer machinaal.
In de late middeleeuwen werd akkerbouw op grote

Bij het begin van de ontginning moeten door het plaatselijk gezag van de boerensamenlevingskernen regels zijn
opgesteld over de breedte van de percelen. De achtergrens
van de ontginning was in principe vrij, het vond zijn einde als men op andermans ontginning stootte. De ontwatering van het veen vond plaats door het graven van evenwijdige sloten,^^ die tevens de scheiding vormden van de
verschillende percelen. Meestal waren ze gegraven vanuit
een natuurlijke waterloop. In dit patroon kwamen meerdere varianten voor. Omdat de sloten in gebieden met
veenmoskoepels loodrecht werden aangelegd op de hoogtelijnen ontstond hier een zogenaamde veerverkaveling.
Bij de oorsprong van een riviertje werd het slotenpatroon
op dit beginpunt gericht en ontstond een waaierverkaveling (afb. lo en rr].^'’ In ontginningen die verder verwijderd waren van een riviertje, bijvoorbeeld op een veenmoskoepel, werd vddr de ontginning een afwateringskanaal gegraven, dat uitmondde in een natuurlijke waterloop. De ontginningssloten stonden loodrecht op dit
afwateringskanaal. Deze verkavelingspatronen zijn nog
steeds in het landschap herkenbaar. Bij de ontginning
van het Hollands-Utrechtse veengebied werd door de
vorst ook de achtergrens van de ontginning bepaald.
Hierdoor ontstonden rechthoekige ontginningsblokken.

Verkavelingspatroon en afwatering
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■ 11. Op deze uitsnede van een recente topografische kaart
(1:50.000) is bij de oorsprong van het riviertje de Drecht bij
Loosdrecht de waaierverkaveling duidelijk waarneembaar.

10. De richting van de sloten, die samenhangt met een opti-

12. Op deze luchtfoto ziet men de rechthoekige blokken van

male ontwatering, doet een waaierverkaveling (A) en een veer-

de door de vorst uitgegeven ontginningsnederzettingen. De

verkaveling (B) ontstaan.

lengte van deze blokken bedraagt globaal 1.250 m.
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met ecn strookvormige verkavcling [afb. 12). Bij de uitgifte zijn zowel voor de lengte als voor de breedte van de ontginningshoeven de maten overgeleverdd’ De mceste ontginningsblokken hadden een lengte van globaal 1.250 m,
enkele vroegere van 2.300 a 2.400 m. De hoeven waren 30
roeden breed, wat overeenkomt met ongeveer5i5 a 115 m.
Sloten op die afstand gegravcn waren kennelijk voldoende om het veen re ontwateren.
Het oncgonnen veen moest beschermd worden tegen
de toestroming van water uit de hoger gelegen, nog niet
ontgonnen en niet ingeklonken veengebieden. Op de
ontginningsgrens werd hiervoor een grenssloot, die uit
de aard der zaak loodrecht stond op de ontwateringssloten, gegraven. Deze sloot kon aan de ontginningszijde
voorzien zijn van een kade. De dwarssloot voerde het van
boven komende water zijwaarts a£ Spoedig werd het
noodzakelijk andere, bredere afwateringskanalen tc gra¬
ven, omdat na de ontginning block, dat het oorspronkelijke afwateringsstelsel onvoldoende was. Hierin kon
worden voorzien door natuurlijke watertjes te verbreden
en recht te trekken. Ook de vroegere grenssloten op het
eind van de ontginningen werden dikwijls verbrecd tot
regionale afwateringskanalen. Soms werden gehccl nieuwe kanalen gegraven.
Dit stclsel van ontwatcringssloten en afwatcringskanalen is tot op heden de basis van de afwatering van de
veengebieden. Het afwateringspatroon is dan ook zeer
kenmerkend voor een groot deel van deze landschappen.
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Maaivelddaling

13. In het nog ongecultiveerde veenkussen Holme Fen in

Cambridgeshire, Engeland, werd in 1851 een lange ijzeren paal,
The Holme Post', diep de grond ingedreven. De bovenkant van

Wanneer veen ontwaterd wordt treedt er een continu
proces van daling van het maaiveld op. Dit wordt niet
alleen veroorzaakt door klink, maar vooral doordat de
organische stof waaruit het veen bestaat wordt afgebroken. Bij dit afbraakproces komt koolzuur (CO2) vrij, dat in
de lucht verdwijnt.^^ Veen is in wezen opgehoopt plantenmateriaal waarvan de afbraak door micro-organismen
bij gebrek aan zuurstof gehcel ofgedeeltelijk gestopt is.
Wanneer door ontwatering weer zuurstof kan toetreden
komt de afbraak door micro-organismen weer op gang. In
Engeland heeft men in de Fenlands met een in de ondergrond gefundeerde paal de daling van het maaiveld
gemeten [afb. 13].® Hieruit blijkt dat bij zeer diepe ont¬
watering een daling van enkele meters in een eeuw tot de
mogelijkhcden behoort.
Het proces van daling van het veenoppervlak in middeleeuws Nederland zal wel niet zo snel hebben plaatsgevonden daar de ontwatering nooit zo diep is gewcest. De
maaivelddaling van de veenmoskoepels werd wel bevorderd, omdat het veen in de eerste eeuwen na ontginning
ook als bouwland gebruikt werd. Hierbij werd het veen
geploegd zodat het sterk aan de lucht werd blootgcsteld,
waardoor de micro-organismen het veen van alle kanten
konden aantasten. De toediening van toemaak bracht
stikstof- en fosfaathoudende verbindingen en kalk en klei

de paal werd op gelijke hoogte gebracht met het grondniveau
van 1848. De bedoeling was na te gaan in welke mate het veen
hier zou dalen na de toen begonnen ontginning en ontwatering
van het nabijgelegen Whittledey-meertje. Nadien werd periodiek
op de paal aangegeven hoever hij inmiddels boven de grond uitstak. Het zakken van het nog steeds ongecultiveerde veen gaat
nog altijd door. Het niveauverschil met 1848 is inmiddels na ruim
130 jaar ongeveer 3,5 m.

in de bodem, die de activiteit van de micro-organismen
verhoogden. De hogere bodemtemperatuur in drooggelegde gronden gaf tevens een stimulering aan alle bodemprocessen. Men heeft berekend dat de daling van het
maaiveld van de bosveengronden van circa 1 m+AP tot de
huidige 2 m-NAP veroorzaakt is door de oxydatie van de
bovenste lagen van het veen.® In West-Fries land en in de
Woldstreek in Groningen zijn de 3 tot 4 m dikke veenmoslagen zelfs volledig verdwenen. De veenmoskoepels in
centraal Holland waren in de i/de eeuw al tot beneden
NAP ingeklonken.
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van de ontginning tot het achtereinde doorliepen. In de
praktijk had in een veenontginning iedere grondgerechtigde een bepaald stuk dijk te onderhouden. Dit systeem
van dijkonderhoud wordt dijkonderhoud op de hobreedte (= hoofdbreedte] genoemd.*
Reeds spoedig kwam ook een ander principe van dijk¬
onderhoud in zwang. Bij enkele ontginningen in het
rivierengebied, zoals langs de noordoever van de Lek ten
westen van Amerongen, lagen de percelen evenwijdig aan
de dijk.* Onderhoud volgens hobreedte was niet rechtvaardig omdat dan alleen de grondgerechtigden op de een
of twee percelen die aan de dijk grensden, de dijk moesten
onderhouden. Om hier een rechtvaardige verdeling
mogelijk te maken werd aan ieder perceel van het dorps¬
gebied, dus ook de meer binnenwaarts gelegen, een
bepaald stuk dijk ter onderhoud toebedeeld. Zo’n stuk
dijk waar het onderhoud bij een bepaald perceel behoort,
werd hoefslag genoemd. De verdeling van de dijk in vakken en de toewijzing van het onderhoud van de vakken
aan de verschillende percelen heet verhoefslaging.
Het onderhoud op hobreedte werd steeds meer vermengd met verhoefslaging. Wanneer het achterste deel
van een perceel waarop de last van onderhoud op
hobreedte rustte, werd verkocht moest de koper een
gedeelte van de dijk onderhouden; het binnenwaarts gele¬
gen perceel kreeg een hoefslag in de dijk.* Zoals hierna
vermeld werden zowel in West-Friesland als in de streek
ten noorden van de Lek de boerensamenlevingskernen in
het binnenland die niet aan de dijk grensden, in het
onderhoud van de dijk betrokken. De plicht tot onder¬
houd van een dijk door de grondgerechtigden van een
binnenwaarts gelegen samenlevingskern kon alleen door

Waterstaatsorganisatie
Maaivelddaling had belangrijke gevolgen voor de waterbeheersing. De samenleving moest zich gaan beschermen
tegen het buitenwater en er moesten vele maatregelen
worden getroffen om een goede afwatering te blij ven verzekeren. Het afwateringspatroon werd hierdoor steeds
ingewikkelder.
Afwatering en dijkaanleg geschiedden door iedere boerensamenlevingskern afzonderlijk. De grondgerechtigden moesten de waterstaatswerken onderhouden en het
toezicht op dit onderhoud geschiedde door het plaatselijk
bestuur. Dit toezicht was in wezen een juridische aangelegenheid. Het dorpsbestuur stelde vast aan welke eisen
een dijk, afwateringskanaal of sluis moesten voldoen.
Deze regels, wetgeving als het ware, worden in latere
bronnen keur genoemd. Vervolgens controleerde het
dorpsbestuur of de grondgerechtigden de waterstaats¬
werken wel volgens de regels onderhielden en velden
hierover een oordeel. Het was dus een rechtsprekende
handeling van het dorpsbestuur. De controle of het
onderhoud van de waterstaatswerken wel aan in de keur
gestelde eisen voldeed, wordt schouw genoemd. Keur en
schouw zijn eeuwenlang de basis geweest van het onder¬
houd van alle waterstaatswerken.
Bij de zorg voor de dijken werd er aanvankelijk geen
rekening mee gehouden dat dijkdoorbraken niet alleen
een ramp waren voor het direct achter de dijk liggende
gebied, maar 00k voor het achterland. Alleen de boerensamenlevingskernen op wier grondgebied een bepaalde
dijk lag, onderhielden deze dijk. Deze wijze van dijkonderhoud werkte verbrokkeling in de hand, maar had ook
zijn gunstige kanten. De betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschappen bij het dijkonderhoud was groot.
In de boerensamenlevingskernen was het dijkonder¬
houd opgedragen aan degenen wier land direct aan de
dijk grensde. In veenontginningsgebieden is dit ook een
rechtvaardige verdeling, omdat het dorpsgebied hier verdeeld was in langgerekte percelen, die van het vooreinde

■ 14. (links) Dijkbewaking aan de Friese zeewering.
■ 15. (rechts) Schouw door de dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland. Bij de schouw ter plekke werd geconstateerd dat de onderhoudsplichtige eigenaar niet aan zijn plicht
had voldaan de sloot in goede staat te onderhouden.
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middel van verhoefskging plaatsvinden. Door bovenstaande ontwikkelingen werd in de loop der eeuwen verhoefslaging de voornaamste vorm van dijkonderhoud.
Wanneer een dijk dreigde door te breken, konden in
her kader van de lantwere de bewoners van bet gehele
achterland worden opgeroepen voor dijkbewaking, hulp
bij her behouden van de dijk en bij bet eventueel berstel
na een doorbraak. Deze vorm van dijkbewaking is tot in
de buidige tijd gebandbaafd (afb. 14].
Het onderboud van bet afwateringsstelsel was ook een
zaak van de plaatselijke gemeenscbappen. Nog meet dan
bij bet dijkonderboud is bet een voordeel geweest dat de
verantwoordelijkbeid lag bij de direct betrokkenen. leder
jaar werden de sloten opnieuw op diepte gebracbt, waarbij
bet bestuur van de lokale gemeenscbappen er op toezag
dat dit naat beboren gescbiedde. Het constante onder¬
boud van bet fijnmazige afwateringsstelsel is niet centraal
nit te voeren. Tot op beden wordt dan ook de detailafwatering onderbouden door de direct betrokkenen; zonder bun
constante zorg zou bet grootste deel van Nederland veranderen in een moerassiggebied (afb. 15).
Hit bet feit dat bet maken en onderbouden van bet
afwateringsstelsel een plaatselijke aangelegenbeid was
volgt ook, dat iedere boerensamenlevingskern er zelf verantwoordelijk voor was, dat zijn overtollige water op bet
buitenwater werd afgevoerd. Het was onmogelijk dat
men zijn overtollige watet zo maar in bet afwateringssysteem van een nabutige samenlevingsketn bet stromen.
Men zag er ook nauwlettend op toe dat bet eigen afwateringssysteem niet met ‘vreemd water bezwaard werd’.
Het is zeer beilzaam geweest voor de waterbuisbouding
in Nederland, dat iedere samenlevingskern verantwoordelijk was voor zijn eigen afwatering, want dit beeft de
betrokkenheid bij de afwatering zeer bevorderd. Zonder
dit principe zou de instandbouding van bet in de loop der
tijden steeds ingewikkelder geworden afwateringssysteem in de Nederlandse kustgebieden een onmogelijke
zaak zijn geweest. Het bovenstaande neemt uiteraard
niet weg dat, om bepaalde afwateringsproblemen op te
lossen, samenwerking tussen de verscbillende nederzettingen noodzakelijk was. Hoewel er bij de oplossing van
de afwateringsproblemen natuurlijk ook vele gescbillen
ontstonden, zijn er in de Nederlandse gescbiedenis van
de waterstaat ontelbare voorbeelden aan te wijzen van
een geslaagde samenwerking op bet gebied van de afwa¬
tering. Ook reeds vbdr 1250 zijn dergelijke samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.

dige grens met Duitsland, de buidige rivier de Hems, bet
gebied afpalen. In bet zuidwesten begrenst de waterscbeiding met bet stroomgebied van de Oude Rijn bet
gebied. Na bet ontstaan van de Zuiderzee en bet IJ in de
tweede belft van de izde eeuw leggen we de zuidgrens bij
bet IJ. Het Almere met de omringende venen boort ook
tot bet noordelijk veengebied. In bet zuidoosten wordt de
grens gelegd bij de overgang naar de zand- en boogveenlandscbappen.
Wijze van ontginning
In een brede strook van Texel tot in bet buidige OostFriesland, dat nu tot Duitsland beboort, is men in de gde
eeuw begonnen met bet vanuit de dicbtbevolkte en welvarende kwelders ontginnen van de veengebieden. Naast
de beboefte aan nieuw land was een bijkomende reden
om tot ontginning over te gaan bet feit dat in de nieuw
ontgonnen gebieden bet areaal akkers groter kon zij n dan
in bet terpengebied. Hierdoor kon men op grotere scbaal
graan gaan verbouwen. Zo betrok bet kweldergebied in
Noordoost-Groningen in de i3de eeuw graan uit bet
nabijgelegen ontgonnen veengebied de Woldstreek.“
Vermoedelijk als eerste stap zijn vanuit de terpdorpen
akkets aangelegd op de nabijgelegen venen.'*^ Later zijn
aparte kolonistendorpen vanuit de terpen gesticbt. Ook
de eerste ontginningsdorpen ten westen van bet Vlie, in
de buurt van Medemblik in bet buidige Noordbollandse
West-Friesland, waren op bet terpengebied georienteerd.'^ Dit kwam omdat Medemblik een bandelsplaats
was langs de scbeepvaartweg tussen Dorestad en Westergo en bierdoor veel verbindingen bad met dit laatste
gebied.
De daling van bet maaiveld maakte na verloop van tijd
akkerbouw onmogelijk, waardoor de bewoners genood■ 16. Op dit schema is weergegeven de maaivelddaling in een
veengebied na de ontginning en de daarmee samenhangende
verplaatsing van de bewoning en de veranderingen in grondgebruik.

onontgonnen

akker

FASE 2
akker
weide

Ontginningen in bet noordelijk veengebied
Afbakening van bet gebied
FASE 3

Het noordelijk veengebied begrenzen wij als volgt (afb. 8].
Langs de kustzijde vormen de kwelders en de Oude Duinen de grens. In bet noordoosten laten wij de tegenwoor-
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weide
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■ 17. Bij Assendelft, in de huidige provincie Noord-Holland, is

van de ontginningen. In de oudst ontgonnen gebieden is de

de ontwikkeling van het landschap en de verplaatsing van de

dunne veenlaag geheel verdwenen. Vanuit het Velsermeer is
al klei neergelegd.

bebouwing goed te volgen.

1250. Door de drassigheid was het nodig het dorp te verplaatsen.
Er zijn dijken aangelegd. Er is al veel veen verdwenen. De klei-

900. Het gebied is nog onontgonnen. Er ligt een naar het westen
aflopend veenkussen op de kleilagen. De afwatering van het

bedekking van het veen is, voornamelijk als gevolg van over-

gebied is naar het westen.

stromingen, sterk in omvang toegenomen.

1050. Vanuit het Velsermeer heeft er ontginning plaatsgevon-

1500. De maaivelddaling is verder gegaan. Ook de kleibedekking

den. Het dorp Assendelft is in het bezit van een kerk. Verder

van het veen is verder toegenomen. De afwatering vindt nu

vallen de evenwijdige sloten op, de vroegere achtergrenzen

naar het oosten plaats met behulp van een poldermolen.

ontginningen konden op den duur zo laag komen te liggen, dat ze te dtassig werden om gebruikt te worden als
weiland (afb. i^]. Als de kavels te lang werden scboven ook
de boerderijen op. Deze boerderij verplaatsingen gescbiedden binnen betzelfde opstrekkende perceel; dit was ook
bet geval met de kerk. Omdat de plaatsen, waar de kerk

zaakt waren om een nieuw stuk veen te ontginnen. Dit
werd gedaan door de kavelsloten te verlengen door de
dwarssloot en de achterkade, als deze aanwezig was, been.
Het eerst ontgonnen veenland werd voortaan alleen nog
als gras- en/of hooiland gebruikt. Dit proces kon zicb in
de loop det eeuwen nog enkele malen berbalen. De eerste
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gestaan heeft, archeologisch erg goed traceerbaar zijn,
heeft men in veel veenontginningsgebieden binnen hetzelfde perceel als waar nu nog her kerkgebouw staat, op
enkele honderden meters van her huidige kerkgebouw de
fundamenten van een oudere kerk aangetroffen (afb. 17].'^
Her proces van oxydatie kon er toe leiden dat het veen
aan het oppervlak na eeuwen geheel verdween (afb. 1 en
hoofdstuk 3, afb. 1]. Daarnaast werden enkele laagliggende veengebieden in een rustig milieu door de zee overstroomd, waar op het veen een kleilaag neergelegd werd.
Tenslotte kwam het voor, dat de in het veen aanwezige
kleideeltjes, die natuurlijk niet oxydeerden, tezamen een
dun gesloten kleidek vormden, dat het veen geheel
bedekte."*^ Er zijn gebieden waar al het veen verdwenen is;
de onderliggende lagen kwamen dan aan het oppervlak te
liggen, zoals in de Woldstreek in Groningen/^ de Friese
Wouden en West-Friesland.*
De daling van het maaiveld was, naast de groei van de
bevolking, een van de voornaamste redenen dat in de loop
der eeuwen steeds nieuw veenland in ontginning moest
worden genomen."*^ Ten westen van het Vlie speelde 00k
een rol, dat in de ride en izde eeuw door winderosie de
Oude Duinen overstoven werden door jong duinzand en
onbruikbaar werden. Juist ten westen van het Vlie, tussen
Texel en Wieringen, was sprake van veel landverlies,
omdat veel ontgonnen veengebieden door de zee waren
overstroomd. De verdreven bewoners waren genoodzaakt
nieuwe veengebieden te ontginnen. In de gebieden ten
oosten van het Vlie beperkten de voortgaande ontginningen zich niet tot de veengebieden op holocene afzettingen. In de huidige provincies Friesland en Groningen
werden na verloop van tijd tijdens de voortgang van de
ontginning 00k veengebieden bereikt, die een pleistocene
ondergrond hadden.
Men kan stellen dat vanaf de gde eeuw van een ware
ontginningsgolf sprake is geweest. In het veenland ten
westen van het Vlie, het latere Holland ten noorden van
het IJ, was de ontginning vddr 1100 voltooid. Hierbij moet
men bedenken dat in het gebied ten noordwesten van het
huidige West-Friesland, voor 1100 al een aantal ontginningen door de zee overstroomd waren. In Holland, ten
noorden van het IJ, is het aaneengesloten veengebied in
de izde eeuw gereduceerd tot een archipel van eilanden
en schiereilanden. Van de Friese landen ten oosten van
het Vlie waren de meeste voor veenontginning in aanmerking komende gebieden vddr 1250 bewoond. Van de
ontgonnen gebieden rondom het Almere, die van vddr
1200 dateren, zijn de meeste bij het ontstaan van de Zui¬
derzee weggeslagen. Alleen in enkele gebieden langs deze
zee vindt men nu nog enige veenontginningsgebieden.

ker aanwezig dan in de rest van Noordwest-Europa. Door
het ontstaan van de vele nieuwe zelfstandige kolonistendorpen, waarin traditie een veel geringere rol speelden,
werd dit element van vrijheid versterkt. De nieuwe veenontginningsdorpen waren dan ook vrije boerensamenlevingskernen. Bestuurlijk betekende deze ontwikkeling
dat de ontginningen in de veengebieden in Friesland en
Groningen de groei naar onafhankelijke boerenrepubliekjes bevorderden. Ten westen van het Vlie raakte het
Friese kustgraafschap, zoals eerder reeds vermeld de voorloper van het graafschap Holland, in de veenontgin¬
ningsgebieden zijn gezag kwijt. In het tegenwoordige
West-Friesland en Waterland ontwikkelden zich naar het
voorbeeld van de Friese gebieden ten oosten van het Vlie
autonome boerenrepubliekjes.
Landverlies ten gevolge van de maaivelddaling
De gestage niveauverlaging van het veenland, die gedurende meet dan vier eeuwen had plaatsgevonden, had
grote waterstaatkundige gevolgen. In het noorden was
het grootste probleem dat het land gemakkelijk een prooi
kon worden van inbraken van de zee. Ook werd de afwatering moeilijker. Deze twee gevolgen van de maaiveldda¬
ling zijn met elkaar verstrengeld. Laaggelegen land met
een slechte afwatering wordt erg drassig en kan daardoor
makkelijk een prooi van de golven worden. Verder wordt
zo’n drassig gebied nog maar zeer extensief gebruikt en
blijven investeringen in de verdediging tegen het buitenwater vaak achterwege.
Gebied ten oosten van het Vlie
Ten oosten van het Vlie viel het landverlies mee. Het
gebied werd in het noorden afgeschermd door de kwelders. Deze waren slechts op twee plaatsen, bij de Lauwers
en meet naar het oosten bij de trechtermond van de rivier
de Eems, doorgebroken. Vddr 1250 hebben de stormvloeden, die door deze gaten het achterliggende veengebied
konden binnendringen, niet tot groot landverlies geleid.
Wei werden er dunne kleilagen op het veen afgezet. Ook
de hierna behandelde inbraak van de Zuiderzee heeft hier
niet zo’n grote invloed gehad als in het gebied ten westen
van het Vlie. In het westen verhinderde een smalle strook
zavel- en kleiafzettingen, die vanuit het Vlie was gesedimenteerd, een grootscheepse aantasting van het veengebied."** In het zuiden vormde het pleistocene keileemgebied Gaasterland een bastion tegen de zee. Maaivelddaling
noodzaakte de bewoners wel de vroegst ontgonnen veen¬
gebieden in latere eeuwen te verlaten. In het gebied tussen
Vlie en Lauwers, de huidige provincie Friesland, heerste de
bijzondere situatie dat het veenontginningsgebied gelegen was op diepliggende holocene kleilagen en dat er meet
naar het zuidoosten veen lag op een pleistocene onder¬
grond. Het veenontginningsgebied met een holocene
ondergrond raakte op den lange duur onbewoond."” Dit
gebied staat nu bekend als ‘het Lage Midden’ (afb. 18]. Het

Maatschappelijkeenstaatkundye^gevojgen
De grootscheepse ontginningen in het noorden hebben de staatkundige en maatschappelijke verhoudingen
bei'nvloed. Zoals hierboven reeds gezegd, was in de Friese
samenleving het element van persoonlijke vrijheid ster-
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18. Met Lage Midden bestaat niet alleen uit vroegere veenont-

ginningsgebieden, die later met klei bedekt zijn. In de grenszone
met bet kleigebied bestaat bet 00k uit gebieden met klei op veen,
die dateren van voor de ontginning. Deze gebieden zijn verlaagd
door de winning van bet veen onder de klei of door inklinking

—rt

CDI

FRIESLAND

van bet onder de klei aanwezige veen.

GRONINGEN

■

19. (onder) De overgang van bet Lage Midden met de pleisto¬

cene gronden was omstreeks 1250 nog volop in ontginning. De
ontginning gescbiedde vanaf bet kleigebied bi] Oldeboorn en

Lage Midden

vanaf bet riviertje de Boorne. De verplaatsing van de nederzettingen is te volgen via de kerkplaatsen. De kerken werden meestal
gebouwd op betzelfde perceel als waar de oude kerk bad
gestaan. Ten westen van de buidige 0 NAP lijn werd bet gebied
in de loop der eeuwen moerassig; ten oosten van deze lijn kwam
bet onderliggende zand aan de oppervlakte te liggen. Met zwarte
kadertje geeft bet grondgebied van afb. 20 aan.
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laaggelegen gebied werd in de zomer gebruikt als hooiland en in de winter als bergplaats voor bet overtollig
oppervlaktewater.
Reeds vddr 1250 werd her Lage Midden in her noordoosten, waar dit maar enige kilometers breed is, niet meer
bewoond. In bet zuidwesten van bet Lage Midden lag een
veel uitgestrekter veengebied op bet Holoceen. De westelijke belft biervan, waarvan de ontginningen in de gde
eeuw zijn aangevat, was vermoedelijk omstreeks 1250
reeds grotendeels verlaten. Hier waren in de loop der eeuwen uirgestrekte meren ontstaan. Vermoedelijk waren de
meeste reeds in eerste aanleg vddr de ontginningen aanwezig. Na de ontginning ontstonden nieuwe kleine
meertjes. Men moet bet ontstaan van deze meertjes zich
als volgt voorstellen. In gebieden met een stagnerende
afwatering tastten de overvolle sloten de oevers aan; waar
sloten elkaar kruisten ontstond een klein meertje. Dit
proces van aantasting zette versneld door naarmare de

meertjes tot wat grotere meren aaneengroeiden en de
wind steeds meer vrij spel kreeg. Overstromingen door de
zee bij stormvloeden, zoals in 1170 en 1196, droegen bij tot
een snelle vergroting van de meren. Een bewijs dat deze
meren na de ontginning ontstaan zijn vormen de resten
van de nu nodeloze sloten op de eilanden; deze bggen in
het verlengde van de sloten die men aan de overkant van
het omringende water aantreft.^
Rond 1250 was het oostelijk deel van het Lage Midden
evenals het aangrenzende veengebied op een pleistocene
ondergrond nog volop in ontginning (afb. 19).^° Deze
pleistocene ondergrond was als het ware gewelfd. Voordat
deze bcdekt werd door veengroei besrond dit gebied uit
ruggen en laagten. Binnen een veenkoepel waren dus stroken met een dunne veenlaag en stroken met een zeer dikke veenlaag. Bij de occupatie van dit gebied verdween in de
loop der eeuwen door oxydatie het veen op deze zandruggen (afb. 19 en 20]; in de laagten bleef wel veen aanwezig. In het zuidoostelijk deel van de Wouden is er in latere
eeuwen 00k veel veen afgegraven. Naar de moerasbegroeiing op het oorspronkelijke veen heet dit landschap,
dat nu bestaat uit zandruggen waartussen met veen
gevulde depressies liggen, de Friese Wouden. Vooral de
verkaveling, bestaande uit lange kavels, die doorlopen
over zandruggen en veenruggen, is een getuigenis dat
deze gebieden vroeger veenontginningen waren.
In de veenontginningen tussen Lauwers en Eems, de
huidige provincie Groningen, zijn de eerste veenontginningsdorpen 00k verlaten. Tussen de kwelderruggen en
de meer zuidelijk gelegen, later ontgonnen, veengebieden ontstond een brede strook laaggelegen land. In dit
gebied stagneerde de afwatering van de uit het zuiden
komende riviertjes. De problemen verergerden omdat
00k het kweldergebied zijn afwatering zuidwaarts verlegde naar dit lager gelegen gebied.
In het zuidoosten van Groningen was omstreeks 1250
een laaggelegen gebied vergelijkbaar met het Lage Mid¬
den in Friesland ontstaan. Hier waren de veengebieden
achter de oeverwal van de Eems zo laag komen te liggen
dat ze nog slechts zeer extensief in gebruik waren als weien hooiland.

■ 20. Op deze uitsnede van een topografische kaart (1:25.000) uit
1925 van Beetsterzwaag is duidelijk te zien dat het land ten westen van de 0 NAP lijn drassig, of als weiden in gebruik, is; het
land ten oosten van de 0 NAP lijn, waar de zandondergrond te
voorschijn is gekomen, is gedeeltelijk met bos beplant.
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Gebied ten westen van liet Vlie
Dezelfde processen van maaivelddaling en verlaten
van land vonden plaats in de ontginningsgebieden ten
westen van het Vlie (afb. 1 en hoofdstuk 3 afb. 1). Hoewel
dit gebied beschermd werd door de Oude Duinen, was er
via de Zijpe en de zeegaten bij Texel tussen circa 900 en
1250 een toenemende mariene invloed merkbaar.’* Vanaf
de rode eeuw was een aantal vroege ontginningen niet
meer voor akkerbouw en beweiding geschikt en veranderde in kustmoerassen als gevolg van inklinking, geleidelijke grondwaterstijging en een begin van indringing
van getijdewater. Eerst werd in een rustig milieu klei op
het veen afgezet. Van de lode tot de iide eeuw breidde de
invloed van het getij zich meer en meer in oostelijke rich-

I/17
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Dijken en dammen

ting uit. Er ontstond binnen de oorspronkelijk kustlijn
een aantal wadden en zandbanken. Bij westerstormen
werkten deze wel remmend op de krachtige instroming,
maar de golfslag veroorzaakte afbraak van de veengronden. Op het cind van de i ide eeuw was bet waddengebied
van de Zijpe zo groot geworden, dat het de bovenloop van
de Rekere had bereikt. Van die tijd af stroomde de Rekere
noordwaarts.
Stormvloeden in 11^3, 1170 en 1196 veroorzaakten in
dit waddengebied radicale veranderingen. De duinrug
tussen de Zijpe en Texel brak op twee plaatsen door: het
Marsdiep en het Heersdiep ontstonden. Hierdoor werden
de eilanden Callantsoog en Huisduinen gevormd. Wieringen werd van Texel losgescheurd. Door de nieuwe zeegaten kon de zee met ktacht de vroegere veengebieden
binnendringen en werden door eb en vloed veel geulen
uitgeschuurd; ook werd er zand gesedimenteerd. Zo ont¬
stond een groot waddengebied van de Zijpe tot Texel.
Door de toegenomen invloed van de zee werd ook de
mond van de Rekere verwijd tot een trechtermond, waardoor de zee tot in de omgeving van Alkmaar kon dootdringen en vlak achter de duinen het Boekelermeer en het
Egmondermeer ontstonden, die het aangrenzende land
bedreigden. Een gunstige verandering in deze tijd was,
dat de riviermond bij Bergen door de opwaaiende nieuwe
duinen verstopt werd.
In de tweede helft van de izde eeuw werd, vermoedelijk door de grote storm vloed van 1170, de veenrug tussen
Texel-Wieringen en Stavoren verder opgeruimd.' Hier¬
door kreeg de zee toegang tot het Almere dat zich sterk
vergrootte tot een gtote zeeinham, later aangeduid als
Zuiderzee. De resterende veengebieden in deze zee wer¬
den achtereenvolgens door de stormvloeden van iip6,
1214,1219 en 1248 snel vernietigd. De Zuiderzee was toentertijd slechts via ondiepe geulen tussen de waddeneilanden verbonden met de Noordzee. Hierdoor en onidat deze
binnenzee vanuit de rivieren steeds met zoet water
gevoed werd, duurde het eeuwen voordat de verzilting
goed doorzette. Desondanks vormde de nieuw ontstane
watervlakte, met zijn westelijke uitloper het IJ, bij stormweer een geweldige bedreiging voor de omringende
landstreken.
In het gebied ten westen van het Almere/de Zuidetzee
waren van circa 1150 tot circa 1250 zeer grote binnenmeten gevormd De riviertjes dc Schermer en de Beemster
waren vermoedelijk door wind en golven verwijd tot binnenmeren. Ook elders zullen wel op kruisingen van sloten mcertjes zijn gevormd. Inbraken van de zee tijdens de
stormvloeden van 11^3, 1170, 1196, 1214, 1219 en 1248
bevorderden in dit waterrijke gebied het ontstaan van
grote watervlakten, die de naam droegen van de vroegere
riviertjes. Bijzonder ernstig was, dat de grootste binnenmeren in open verbinding met de Zuiderzee kwamen te
liggen.«

De dreiging van het buitenwater noodzaakte de inwoners
tot de aanleg van dijken. De eerste waterkeringen waren
lage kaden, die door ieder dorpsgebied afzonderlijk wer¬
den aangelegd. Later werden deze dijken aaneengesloten
tot dijkringen. Tegelijkertijd zullen de dijken verhoogd
zijn. De precieze periode van aanleg is moeilijk te bepalen.
De dijkringen in de noordelijke gebieden zijn vermoede¬
lijk vddr i25ogesloten.
De veenontginningen ten oosten van het Vlie lagen
niet direct aan zee. Tussen het veengebied en de zee lagen
hoger gelegen gebieden. In het noorden beschermden de
kwelders het veengebied. Het veengebied werd vooral
bedreigd als het in de nabijheid lag van zeearmen. Weliswaar was het veengebied door smalle kleistroken van
deze zeeinhammen gescheiden, maar deze waren onvoldoende voor een goede bescherming. Zo dreigden er in
het westen rampen via het Vlie en vooral via de later hier
ontstane Zuiderzee. In het midden konden de stormvloe¬
den via de Lauwerszee en de open riviertjes die in deze zee
uitmondden het veengebied aantasten. In het oosten
werd het veengebied vooral aangetast via de Eems. Ver¬
moedelijk zijn de eerste dijken in het noorden dan ook
gelegd op de smalle kleistroken langs deze zeearmen. De
Middelzee in Eriesland leverde weinig gevaar op; deze was
vanafde iide eeuw aan het dichtslibben.
De primitieve dijken, die in de veenontginningsgebieden ten westen van het Vlie aangelegd waren, konden
dikwijls niet voor een blijvende bescherming zorgen; er
gingen aanzienlijke gebieden verloren. Vooral ten noor¬
den van West-Friesland is deze dijkaanleg tevergeefs
geweest. In het vele eeuwen later teruggewonnen land
zijn restanten van deze dijken teruggevonden (afb. 21).”
In het door de zee zeer bedreigde West-Friesland, de
Zeevang en Waterland, zijn op grote schaal dijken aange¬
legd. Vele nu nog bestaande dijken zijn niet anders dan
binnenwaarts verlegde dijken.^'' Deze dijken moeten als
een geheel in korte tijd zijn opgeworpen. Andere dijken
zullen na overstromingen ook in een keer hersteld, ver¬
hoogd en verstevigd zijn. Waarschijnlijk is de aanleg van
deze grote werken slechts mogelijk geweest, omdat in dit,
niet onder een vorst horend, gebied een soort regionale
rechts- en bestuurskringen - ambachten geheten - bestonden.^’ Zo’n ambacht omvatte een tiental samenlevingskernen. In het kader van de lantwere konden de ambach¬
ten de inwoners oproepen tot deze grootschalige dijkwerken. Het is wellicht mede aan de ambachtsorganisatie te
danken geweest dat West-Friesland uiteindelijk behouden is gebleven.
Vddr het einde van de i3de eeuw waren de dijken van
de ambachten aaneengegroeid tot de Westfriese Omringdijk (afb. 22). In de Zeevang en Waterland zijn bij de aaneensluiting van de dijkringen ook enkele veenstroompjes
bij hun monding afgedamd. Bij enkele dammen ontston¬
den handelsnederzettingen als Edam en Monnickendam.
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Schoorldam aangelegd. De dam bestond uit twee gedeelten, waarvan het ene van de duinrug naar de Rekere liep
en het tweede in het verlengde van het eerste van de Reke¬
re naar de Westfriese Omringdijk. De Rekere zelf werd
dus kennelijk niet afgedamd, de Schoorldam diende
slechts om de toestroming van het Noordzeewater naar
de grote meren bij hoge vloeden te beperken. De beperkende werking van de Schoorldam werd kennelijk als
onvoldoende beoordeeld, want in 1212 werden de meren
ten westen van Alkmaar door een dijk van de Rekere
gescheiden. Deze dijk liep van de hoge gronden van Alk¬
maar langs de Rekere naar de hoge gronden van Bergen.
In 1253/1254 werd de zuidelijke opening van de Rekere bij
Alkmaar afgedamd en van uitwateringssluizen voorzien.
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Zijpe
West Friesland

■ 23. De dijkaanleg in Kennemerland, in de omgeving van Alk¬
maar toont duidelijk de toegenomen invloed van de zee aan. Het
•

middeleeuwse
vondsten

landaanwinst 1595

dijkresten

landaanwinst
17de eeuw

gebied werd bedreigd door stormvioeden, die vanuit het noor¬
den via de Rekere binnendrongen. De dijkaanleg ging uit van de

N ^

veenontginningsverkaveling

nederzettingen in de Oude Duinen. Zo legde de abt van Egmond
omstreeks 1150 de Hoge Dijk aan; v66r 1200 werd ook de Nesdijk
aangelegd die de Oude Duinen bij Bergen moesten beschermen.

landaanwinst
19de eeuw

In 1212 kwam de belangrijke dijk langs de Rekere tot stand die
liep van de Oude Duinen bij Alkmaar naar de Oude Duinen bij

oud land

Bergen. Door deze laatste dijk werd de Rekere vernauwd zodat

landaanwinst
20ste eeuw

de invloed van stormvioeden in het gebied ten zuiden van Alk¬
maar sterk werd teruggedrongen. De hier aanwezige dijken ver¬

■ 21. In het voormalig, in de middeleeuwen in de zee verdwe-

loren dan ook hun functie van kering van het buitenwater. Meer

nen, veenontginningsgebied in het noorden van Noord-Holland

naar het zuiden in Kennemerland, langs het IJ, bleven de dijken

zijn, na de hernieuwde landaanwinning vanaf 1600, veel middel¬

hun waterkerende functie wel behouden.

eeuwse resten teruggevonden. De dijken waren aangelegd
tegen stormvioeden vanuit het zuidwesten, vanuit de zeearm de
Zijpe. Toen aan het eind van de 12de eeuw het Marsdiep en
Heersdiep ontstonden, werd dit gebied ook vanuit het noorden
bedreigd en was het reddeloos verloren.

In Kennemerland werden de dijken volgens he: normale patroon aangelegd door de afzonderlijke dorpen
(afb. 23].^*’ Bij aanleg en onderhoud van deze dijken heeft
de Abdij van Egmond, als belangrijke grondgerechtigde
een belangrijke rol gespeeld.^^ De dijken groeiden in de
i3de eeuw aaneen tot dijkringen.
In Holland benoorden het IJ is men al vddr 1250 begonnen het gebied van de grote nieren door middel van dammen van de zee af te sluiten (afb. 22). Het eerst geschiedde
dit door de invloed van de Noordzee, die vanuit het
noordwesten het merengebied binnendrong, te elimineren.^® Het is wellicht niet toevallig dat de afdammingen
geschiedden in Kennemerland, het enige gebied dat nog
steeds onder het gezag van de Hollandse graafstond. Vermoedelijk heeft het landsheerlijk gezag een stimulerende
invloed uitgeoefend; men was in het zuidelijk gebied van
Holland in het cope-veenontginningsgebied reeds
bekend met het afdammen van rivieren. Omstreeks 1200
werd ten oosten van Schoorl, waar de duinen de Westfriese Omringdijk zeer dicht naderen, de zogenaamde
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■ 22. De Westfriese Omringdijk was vermoedelijk rond 1250

zee stonden. De dijk maakte van West-Friesland een bastion

gereed. Hi] beschermde West-Friesland in het westen tegen de

tegen de zee, dat er toe heeft bijgedragen dat 00k het ten zuiden

Zijpe en de Rekere, in het noorden en oosten tegen de Zuiderzee

hiervan liggend gebied van de grote meren niet aan de golven is

en in het zuiden tegen de grote Noordhollandse meren als de

prijsgegeven.

Schermer en de Beemster, die in open verbinding met de Zuider¬

Hierdoor werd de verbinding tussen de Rekere en de
Schermer verbroken. De afdamming werd voltooid met
de aanleg van de Rekerdam in 12^4.
Ook het optreden van de abdij van Egmond heeft voorkomen dat de Noordzee direct toegang kreeg tot het
gebied van de grote Noordhollandse meren.” Door de
stormvloeden aan het eind van de izde eeuw waren de
dijken in het noordwesten van West-Friesland ernstig
beschadigd. Geulen vanuit de Zijpe drongen diep het
Westfriese land binnen; de Heerhugowaard werd door de
binnendringende vloeden stelselmatig vergroot. Toen de
situatie na twee stormvloeden van 1248 werkelijk precair

werd damde de abdij, die in deze streken vele bezittingen
had, met een afsluitdijk, de Schagerdam, de erosiegeulen
af (afb. 22). Voor de aanleg van de Schagerdam moest de
abdij zelfs een gedeelte van zijn bezittingen in Holland
ten zuiden van het IJ verkopen.
De maaivelddaling gaf aanleiding tot de aanleg van
binnendijken die de laaggelegen gebieden moesten
beschermen tegen de toestroming van water uit de
omringende, meestal hoger liggende gebieden. De bin¬
nendijken waren dikwijls de met elkaar verbonden achterkaden van de ontginningen. Een binnendijk ter kering
van het water uit een aangrenzend gebied wordt dikwijls
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natuurlijk water dat uitmondde in de Ferns. Voor enkele
gedeelten zal voor dit kanaal van natuurlijke waterlopen
gebruik zijn gemaakt. Net als vele andere gegraven wateren uit die tijd werd dit kanaal Delfgenoemd; het tegenwoordige Damsterdiep. Ook in het westen van Gronin¬
gen kwam zo’n Delf tot stand. Hier werd een oost-west
lopend kanaal gegraven naar de voornaamste uitmonding van de Hunze, het Reitdiep. Deze Delf werd later
aangeduid met Winsumerdiep. Niet alleen de veengebie¬
den gingen via deze nieuwe afwateringskanalen uitwateren, maar ook de ten noorden van de nieuwe kanalen
gelegen kweldergebieden. De stroomrichting van de via
de kwelders naar zee sttomende riviergedeelten zoals de
noordelijke tak van de Hunze en de benedenloop van de
Fivel keerde als het ware om.
In het zuidoosten van de huidige provincie Friesland
was ook sprake van een omkering van de afwatering.^*
Oorspronkelijk geschiedde de afwatering via veenstroompjes naar de Middelzee. De afwatering in deze
richting werd gestremd door het dichtslibben van deze
zee. Nog belangrijker was dat het in 1200 bedijkte zuidelijk gedeelte van de Middelzee en het klei op veengebied
ten zuiden hiervan hoger kwamen te liggen dan het ontgonnen, en als gevolg daarvan gedaalde, veengebied. Het
was dus onmogelijk nog in deze richting uit te wateren.
De oplossing werd gezocht in het graven van afwate¬
ringskanalen naar de nieuw ontstane meren. De meren
werden met elkaar verbonden en tenslotte werd het water
via een kanaal naar de Zuiderzee afgevoerd.
In Holland benoorden het IJ waren weinig problemen
met de afwatering. Dit conglomeraat van eilanden en
schieteilanden kon zeer gemakkelijk op het omringende
buitenwater zijn overtollige water lozen. Alleen WestFriesland was een wat groter landmassief; hier zijn wel
regionale afwateringskanalen tot stand gebracht.
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■ 24. De dijkaanleg rond de Hemmen in de provincie Friesland
diende om het water uit het Lage Midden te keren.

met de naam ‘zijdewende’ aangeduid. Vooral in de Friese
landen ten oosten van het Vlie kende men in deze tijd detgelijke dijken. Zo werden in de izde eeuw in de latere pro¬
vincie Friesland de klei op veengebieden ten zuiden van
de Middelzee tegen het water van het westelijke Lage
Midden beschermd door de aanleg van de zogenaamde
Hemdijken(afb. 24].
Afwatering
De aanleg van dijken had vanzelfsprekend invloed op het
afwateringssysteem. Voor de dijkaanleg was lozing van
het overtollige water op het buitenwater op veel plaatsen
mogelijk. Door de dijkaanleg werd in verband met de
veiligheid het aantal doorlaatpunten voor het water
beperkt. Hierdoor moest het systeem van afwatering op
deze punten geconcentreerd worden, wat leidde tot het
graven van nieuwe afwateringskanalen. Zelfs werd het
noodzakelijk dat sommige dorpsgebieden over het grondgebied van een ander dorpsgebied zo’n afwateringspunt
moesten bereiken; hierdoor ontstonden er meer regionale
afwateringsstelsels. De afwateringsopeningen werden
spoedig voorzien van sluizen.
Ook de daling van het maaiveld leidde dikwijls tot een
geheel ander afwateringspatroon. Zoals hierboven al vermeld waren er in wat nu de provincie Groningen is, grote
afwateringsproblemen ontstaan. Zo was in het oosten de
afwatering van de veengebieden via het noord-zuid
lopende riviertje de Fivel, dat door de kwelders naar zee
liep, onmogelijk geworden. Om de moeilijkheden op te
lossen werd op initiatief van de abdij Bloemhof aan het
eind van de rzde eeuw vanaf de middelloop van de Fivel
een kanaal in oostelijke richting gegraven,“ naar een

Waterstaatsorganisatie
De zorg, dat wil zeggen keur en schouw van de dijken,
weteringen en sluizen was een normale taak van de plaatselijke overheid. Hiervoor waren geen aparte overheidslichamen geschapen.“
In de noordelijke veenontginningsgebieden ten oosten
van het Vlie was, zoals hierboven reeds vermeld, alleen
sprake van de aanleg van binnendijken. ledere dorpsgemeenschap moest een bepaald gedeelte van zo’n binnendijk onderhouden. Zoals gebruikelijk was het dijkvak van
een dorp ter onderhoud uitgegeven aan de verschillende
grondgerechtigden; het dorpsbestuur schouwde de dijk.
De bewoners van de veengebieden hadden vanzelfspre¬
kend ook belang bij de zeedijken die in het kleigebied
langs de kust lagen. Vermoedelijk werden de dorpsbewoners ookopgeroepen voor het dijkleger als een zeedijk, die
ook hun dorpsgebied beveiligde, moest worden behouden ofhersteld bij een doorbraak.
Ten westen van het Vlie was er in West-Friesland en
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Waterland wel sprake van regionaal toezicht op de dijken.
Dit hield verband met de ontstaansgeschiedenis van deze
dijken, die immers door de regionale districten, de
ambachten, als geheel waren aangelegd of opnieuw
waren opgewerkt. Het dijkonderhoud geschiedde niet
alleen door de boerensamenlevingskernen die aan de dijk
lagen, maar de dijken waren ook verhoefslaagd over de
grondgerechtigden van de binnenwaarts gelegen dorpen.
De besturen van de ambachten keurden en schouwden de
dijk. Zoals gemeld, konden de ambachtsbesturen ook het
dijkleger oproepen.
In het onder de Hollandse landsheer staande Kennemerland was de zorg voor dijken en sluizen uitsluitend
een taak van de lokale gemeenschappen. Toen door het
ontstaan van dijkringen een aantal dorpen niet meet aan
de dijk grensde bleven deze toch nog bij het dijkonder¬
houd betrokken. De dorpen bleven een gedeelte van de
dijkring onderhouden.“ Er was hier echter geen regio¬
naal toezicht op het dijkonderhoud, ieder dorp was volkomen autonoom wat betreft het onderhoud van zijn
dijkgedeelte. Wel kon het grafelijk gezag in tijd van nood
het dijkleger oproepen.
Het onderhoud van de afwatering van een boerensamenlevingskern was uitsluitend een zaak van de plaatselijke gemeenschap. Over het onderhoud van waterstaatswerken van regionaal belang zoals gemeenschappelijke
afwateringskanalen is erg weinig bekend. Uit bronnen uit
later tijd kan men concluderen dat in de veenontginningsgebieden ten oosten van het Vlie de kloosters hierbij een
belangrijke rol hebben gespeeld. Voor West-Friesland kan
men vermoeden dat het toezicht op het onderhoud van de
gemeenschappelijke afwateringskanalen geschiedde door
de regionale ambachtsbesturen.

I250

uit twee delen. Het noordelijk gedeelte is een vrijwel aaneengesloten veengebied, dat loopt van de Oude Duinen
tot de Utrechtse Heuvelrug. In het uiterste zuidwesten
hij de Maasmond is de mariene invloed groot. Er is dan
ook veel zeeklei in de vorm van geul- en dekafzettingen
gesedimenteerd. Eenzelfde mariene invloed, zij het in
geringere mate, vindt men in het mondingsgebied van de
Oude Rijn. In een brede strook langs de rivieren de Oude
Rijn en de Vecht is klei gesedimenteerd. Het zuidoostelijk
deel, gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Lek,
het stroomgebied van de Kromme Rijn, is ook geen veen¬
gebied maar hoort eigenlijk tot het rivierlandschap van
oeverwallen en kommen. Het tweede gedeelte, het zuidelijke, werd gekenmerkt door de vele riviertakken die het
gebied doorsneden. Zoals gemeld waren langs deze rivier¬
takken slechts lage oeverwallen aanwezig. Hoewel dit
gebied geologisch gezien geen eenheid is, zijn er meerdere redenen om dit als een geheel te behandelen. Door dit
gebied stromen, op de IJssel na, alle belangrijke Rijn- en
Maastakken. De kolonisatie is sterk bei'nvloed door deze
riviertakken. De oeverwallen langs Oude Rijn en Vecht
waren de toegangswcgen waarlangs het noordelijk ge¬
deelte gekoloniseerd werd. De twee rivieren vormden ook
de basis voor de afwatering van het noordelijk veenge¬
bied. Hierbij moet men bedenken dat het gedeelte van de
Oude Rijn beneden Utrecbt geheel was verland, zodat
deze rivier alleen het water van de omliggende veengebie¬
den hoefde af te voeren. Ook de nog wel functionerende
Rijntak, bestaande uit Kromme Rijn en Vecht, voerde
slechts een kleine hoeveelheid Rijnwater af Eenzelfde
functie als toegangsweg hadden de grote riviertakken in
het zuidelijk gedeelte. Op deze rivieren was ook de afwa¬
tering van de ontginningsnederzettingen gericht.
De voornaamste reden om het, uit bodemkundig oogpunt niet homogene, veengebied als een regio te behan¬
delen is dat dit gebied zijn kenmerken kreeg door de
onder het grafelijk gezag uitgevoerde ontginningen. In
dit gebied ontstonden ook de waterschappen, die zo
belangrijk zijn geworden voor de waterbeheersing in
Nederland.

Hollands-U trechtse veenontginningen
Afbakening van het gebied
Wij begrenzen het gebied van de Hollands-Utrechtse
veenontginningen als volgt (afb. 8). In het noorden wordt
de noordelijke grens van het stroomgebied van de Oude
Rijn aangehouden. Na het ontstaan van het IJ rond 1200
beschouwen we deze zeearm als noordelijke grens. In het
zuiden leggen we de grens bij de Maasmond en de Oude
Maas en meer naar het oosten langs de achtergrens van de
veengebieden ten zuiden van de Oude Maas tot deze met
een noordwaarts lopende boog het splitsingspunt van de
Oude Maas en de Maas bereikt. In het westen wordt de
grens gevormd door de Oude Duinen. De oostgrens loopt
erg grillig. Ten noorden van de Lek is de oostgrens het
pleistocene zand van de Utrechtse Heuvelrug. Ten zuiden
van de Lek ligt de grens wat westelijker: langs de westzijde van het rivierkleilandschap tot het punt waar Maas en
Waal samenvloeien. Daarna volgt de grens de Maas tot
het splitsingspunt met de Oude Maas. Het gebied bestaat

Wijze van ontginning
Het overgrote deel van het Hollands-Utrechtse veenontginningsgebied heeft dezelfde soort ontginningen zonder vaste achtergrens gekend als die in het noorden. Het
meest kenmerkende voor dit gebied zijn echter de ont¬
ginningen met een vastgestelde achtergrens, de cope-ontginningen.^''
Een eerste ontginningsgolfvond plaats in het noordelijk gedeelte van het Hollands-Utrechtse veengebied. De
ontginningen gingen uit van de samenlevingskernen, die
gelegen waren in de Oude Duinen, op de zeekleiafzettingen in het zuidwesten of op de rivierkleioevers van de
Oude Rijn en de Vecht. Deze ontginningen zijn al voor
het jaar 1000 aangevangen. In het begin van de ride eeuw
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was al een aanzienlijk deel van het vcengebied dat aan het
oude land grensde, ontgonnen. Tussen looo en 1150 vend
in dit gebied een geheel nieuwe wijze van ontginning
plaats. In die tijd waren de graven in het bezit gekomen
van de voorheen koninklijke rechten op de wiidernis, de
niet ontgonnen gebieden, die vet van de nederzettingen
lagen. Dit betekende dat alleen de gtaafnog het recht had
in deze wiidernis gebieden ter ontginning uit te geven.
Voor het Hollands-Uttechtse veengebied berustte het
grafelijk gezag voor het oostelijk gedeelte bij de bisschop
van Utrecht en voor het westelijk gedeelte bij de graafvan
Holland. De ontginningen geschiedden als volgt. De
landsheer, de bisschop van Uttecht of de graaf van Hol¬
land, ging met een afzonderlijke ondernemer of een
gtoep potentiele ontginners een oveteenkomst aan. Zo’n
overeenkomst wordt ‘cope’ genoemd, vandaat dat deze
ontginningen worden aangedtiid met cope-ontginningen. In deze overeenkomst werd niet alleen de bteedte
van de ontginningshoeven oveteengekomen, maat 00k
de achtergrens bepaald tot waar ontgonnen mocht wotden.® Daarom hebben deze ontginningsblokken een zeer
regelmatige votm (afb. 12]. Het kernland van de cope-ontginningen zijn de veengebieden in het achterland van het
stroomgebied van de Oude Rijn. De meeste cope-ontginningen vonden plaats in het Uttechtse gedeelte; in Hol¬
land zijn ze veel minder verspreid.
De ontginning in het Hollands-Utrechtse veenland,
zowel vtije als cope-ontginningen, had zo snel plaats dat
reeds in 1085 hier het Utrechtse en Hollandse gebied was
afgebakend. In het laatste kwart van de izde eeuw, toen
reeds driekwart van dit gebied in ontginning was, ttad
stagnatie op. De reden hiervoor was dat de uitmonding
van de Oude Rijn verstopt raakte waardoor de afwatering
bemoeilijkt werd. Pas na het graven van nieuwe regionale
afwateringskanalen zijn in de eerste helft van de I3de
eeuw de ontginningen weer aangevat en werden nieuwe
ontginningsnederzettingen gesticht. Tussen 1250-1300
liep de ontginningsgolf ten einde; er kwamen geen nieu¬
we nederzettingen meet bij. Dit laatste betekent niet dat
het gehele grondgebied van een ontginningsnederzetting al helemaal ontgonnen was; het achterste gedeelte
van de nedetzetting lag veelal nog ongerept.
De tweede ontginningsgolf vond plaats in het zuidelijk gedeelte, het gebied van de gtote rivieren. In het
Maas-Merwede gebied dateren de eerste ontginningen
uit het laatste kwart van de lode eeuw. Ze liggen langs de
benedenloop van de Merwede en dus in de nabijheid van
de vanouds bewoonde Oude Duinen. De ontginningsgolf
verplaatste zich via de ztiidelijke riviettakken de Oude
Maas en de Merwede van west naat oost. Langs de oevers
van het oostelijk gedeelte van Lek en Hollandse IJssel
werd er ontgonnen vanuit het oosten, vanuit de neder¬
zettingen van het vanouds bewoonde Uttechtse gebied.
De rivieren waren hierbij de toegangsweg tot de wiider¬
nis. Rivieren waren geen scheidend, maar een bindend
element. Dit blijkt onder meet uit het feit dat het gtond-

gebied van verschillende kerkelijke parochies aan weerszijden van een riviet lag. De nog onontgonnen veengebie¬
den in het binnengebied vormden de grenzen tussen de
bewoonde gebieden. In het eerste kwart van de izde eeuw
waten alle rivietoevers geheel door ontginningsnederzet¬
tingen ingenomen.“ Dit hield niet in dat alle dorpsgebieden al geheel ontgonnen waren; alleen de rivierkant van
het dorpsgebied was in cultuur gebracht, meet binnenwaarts was het gebied nog woest veenland.®^ Zo is pas
omstreeks 1300 het laatste land ontgonnen van de ontginningsnederzetting Moordrecht, gelegen aan de Hol¬
landse IJssel ten westen van de Gouwe. Intussen waren er
00k vanaf ro75 veenontginningen landinwaarts van de
riviernederzettingen ontstaan. De toegang naar dit bin¬
nengebied liep dikwijls via de riviertjes, zoals de Giessen
en de Alblas, die in de hoofdrivieren uitmondden. Vanaf
1150 was hier 00k sprake van cope-ontginningen (afb. 25).
Maatschappelijkeenstaatkundjge^evol^en
In het Hollands-Utrechtse veenontginningsgebied
hebben de vtije ontginningen niet geleid tot het ontstaan
van onafhankelijke boerenrepubliekjes. Hiervoot was
deze streek al te sterk opgenomen in het bestuurlijk kader
van de zich ontwikkelende graafschappen. Er waren
ofwel directe gezagsverhoudingen met de Hollandse
graaf of de Utrechtse bisschop of de gezagsverhouding
liep via adellijke geslachten, waatvan de leden in leenverhouding tot het grafelijk gezag stonden. Hoewel er min¬
der cope-ontginningen dan vrije ontginningen zijn
geweest, hebben met name de regelingen voor de copeontginningen gtote bestuurlijke en maatschappelijke
gevolgen gehad. De huidige Nedetlandse samenleving is
■ 25. Uit de ligging van de cope-ontginningen in het westelijk
rivierengebied is duidelijk dat deze horen tot de tweede generatie van ontginningsnederzettingen. De eerste ontginningen lig¬
gen aan de oevers van de rivieren, de cope-ontginningen liggen
meer binnenwaarts.
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door deze ontwikkelingen sterk bei'nvlocd. In de copeovereenkomsten waren namelijk belangrijke bepalingen
opgenomen van bestuurlijke aard. De overeenkomst fungeerde als een grondwetje voor de toekomstige samenleving ter plaatse. Alles wat tussen gezagdrager en
onderzaten regulering behoefde werd erin vastgelegd.
De ontginners hadden een door de graaf gegarandeerde
persoonlijke vrijheid en hadden vanafhet begin de volledige beschikking over de grond.® Dit was bijzonder
belangrijk in een maatschappij waarop de stempel van
onvrijheid op persoon en goed vaak nog drukte.
De plichten van de ontginningsnederzettingen als
geheel bestonden in het leveren van een bepaald aantal
manschappen voor de landweer in tijden van oorlog en
het betalen van met het landsheerlijkgezag overeengekomen belastingen. De rechten waren dat de buren, dit zijn
de grondgerechtigden van de ontginningshoeven, samen
met de door de graaf benoemde schout, de lagere rechtspraak uitoefenden en ook het bestuur voerden over de
ontginningsnederzetting. Alleen voor grote misdaden als
moord berustte de rechtspraak nog bij de graaf
Deze nieuwe staatkundige ontwikkeling is vooral van
belang geweest voor het graafschap Holland. Hier wetden deze vrijheden ook in de andere ontginningsneder¬
zettingen, zoals die langs de grote rivieren, ingevoerd. In
deze nederzettingen waren immers geen sterke feodale
tradities. De tientallen veenontginningsnedcrzettingen
overtroffen de dorpen op het oude land sterk in aantal en
vormden in het staatsbestel een dominerende factor. De
‘vrijheid’ verspreidde zich spoedig over het reeds van
oudsher bewoonde gebied en was een blij vend element in
het graafschap Holland.® Het werd normaal dat een boerensamenlevingskern vrij was. Zo’n boerensamenlevingskern met zijn voor de bewoners gegarandeerde vrijheid,
zijn eigen rechtspraak en zijn zelfbestuur kan men
bestuurlijk het best omschrijven met buurschap.*’’ Deze
buurschappen vormden de kern van het graafschap.
Hierdoor was de macht van de grafelijke dynastie beslissend toegenomen. Hij had de beschikking over grote contingenten manschappen en had zich verzekerd van aanzienlijke jaarlijkse belastingopbrengsten. De Hollandse
landsheer was hierdoor niet langer afhankelijk van de
adellijke families in zijn graafschap.
Hoewel er in westelijk Utrecht veel cope-nederzettingen waren, hebben deze toch minder invloed gehad op de
bestuurstradities. Van het gehele Sticht was het veenontginningsgebied slechts een klein gedeelte. Ook de macht
van de geestelijkheid, de adel en de stad Utrecht was in dit
oude gewest veel sterker dan in Holland.

ontgonnen land een merencomplex, het latere Haarlemmermeer, ontstaan. Ook de meren in de Vechtstreek, het
Naardermeer en het Horstermeer, dateren uit deze periode. Erg belangrijk voor dit gebied is het ontstaan van de
Zuiderzee en het IJ geweest. Hierdoor werden geheel
nieuwe afwateringsmogelijkheden geschapen.

Dijken en dammen
Rivierdijken
Van het begin af aan werden bij de ontginningen in
het rivierengebied kaden langs de rivieren aangelegd. De
ontginningen vonden immers plaats in het klei op veen
en het bosveen gebied, dat slechts enkele decimeters
boven de gewone hoge rivierstanden lag en zo nu en dan
overstroomde.^‘ Om het nieuwe cultuurland te beschermen was het van begin af aan noodzakelijk om dit aan de
rivierzijde van kaden te voorzien. De ontginningen
waren aan alle zijden door kaden omgeven. Ten eerste
was er een achterkade om het water uit de nog niet ont¬
gonnen veengebieden te weren. Aan de stroomopwaartse
grens was de ontginning voorzien van een zijkade om het
dorpsgebied af te schermen van het water van een bovenwaarts langs de rivier, dus hoger gelegen, ontginningsne¬
derzetting. Benedenwaarts was het dorpsgebied ook
bekaad door de kade van de lager langs de rivier gelegen
ontginning. Bij de aanleg van de voorkade, langs de rivier,
werd achter deze kade een dwarssloot gegraven, waarop
de ontginningssloten uitkwamen. Deze dwarssloot
mondde via een sluisje zo ver mogelijk stroomafwaarts in
de rivier uit. In dit van alle zijden door waterkeringen
omgeven gebied kon door dit sluisje de waterstand binnen het dorpsgebied geregeld worden. Zo was dus langs
de rivieren in het veengebied al vroeg de polder ontstaan.
Een polder is een door waterscheidingen, hier kaden,
omgeven stuk land, waarbinnen de waterstand geregeld
kan worden. Een aanwijzing voor het bestaan van deze
vroege polders is ook dat het toponiem polder voor 1250,
hoewel niet algemeen ingevoerd, op meerdere plaatsen
langs de benedenrivieren voorkomt^^ (afb. 26].
Vanaf 1100 werd het regime van de rivieren, zoals eerder vermeld, steeds onregelmatiger. Het antwoord op de
toegenomen activiteit van de rivieren was een stelselmatige verhoging en aaneensluiting van de kaden langs de
rivieren. Deze dijkaanleg vond eerst benedenstrooms
plaats en van daaruit werden de hogerop langs de rivieren
liggende voorkaden tot dijken aaneengesloten. Vddr 1150
waren de Lek en de Hollandse IJssel van dijken voorzien.""
De dijkaanleg langs de Merwede, de Oude Maas en de
Maas is niet zo snel stroomopwaarts voortgeschreden;
wel is zeker dat deze rivieren vddr 1250 bedijkt zijn.^*
Van al deze dijken was de op Utrechts gebied gelegen
dijk lang de Nederrijn en Lek, die liep van Amerongen tot
de bovenmond van de Hollandse IJssel, van uitzonderlijk
belang. Deze dijk is later bekend geworden als de Lekdijk

Landverlies als gevolg van de maaivelddaling
In het Hollands-Utrechtse veengebied heeft landverlies
als gevolg van maaivelddaling in mindete mate plaatsgevonden.^“ Er zijn wel enkele meren ontstaan. Zo is er
tussen Leiden en Haarlem door voortdurende afslag van
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achterkade

26. In het Hollandse rivierengebied zijn de eerste polders ont-

staan. De ontginningsnederzettingen waren geheel door waterscheidingen, hier kaden, omgeven en met een sluisje kon de
waterstand van

het gebied van

de ontginningsnederzetting

kunstmatig geregeld worden.
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27. (onder) Op deze kaart van het rivierengebied zijn ingete-

kend de eerste dammen in de rivieren, de Vaartse Rijn, en de
Noorder-Lekdijk boven de bovenmond van de Hollandse IJssel.
Tevens zijn op deze kaart twee van de drie oudste waterschappen ingetekend.
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Bovendams, dat wil zeggen de dijk bovenwaarts de dam
in de mond van de IJssel. In aansluiting hierop noemen
we deze dijk in deze periode de Noorder Lekdijk.
Omstreeks 1200 was her veenland ten noorden van de
rivier door de eeuwenlange geleidelijke inklinking en
oxydatie reeds aanzienlijk verlaagd. Bij een doorbraak van
de Noorder Lekdijk zou hierdoor een zeer groot gebied,
zowel in bet bisdom Utrecht als in bet graafschap Hol¬
land gelegen, onder water komen te staan. Het uitzonderlijk belang van de dijk bleek bij een doorbraak in of kort
na 1230. De dijk werd in 1234 door de Utrechtse bisschop,
hierbij zwaar geassisteerd door de graaf van Holland, hersteld.'*' Dit herstel geschiedde met behulp van het dijkleger dat in het kader van de lantwere door de Hollandse
graaf en de Utrechtse bisschop ieder voor hun gebied was
opgeroepen.
Afdamming van rivierarmen

Naast de dijkaanleg was er een tweede mogelijkheid
om de rivieren te beteugelen namelijk door riviertakken
bovenstrooms af te dammen. Men bekortte hier niet
alleen de dijkring mee maar een nog groter voordeel was
dat zo’n afgedamde riviertak slechts het water uit eigen
streek hoefde afte voeren.
In het eerste kwart van de 1 ide eeuw was de aanleg van
de rivierdijken zo ver gevorderd dat de dijkaanleg Wijk bij
Duurstede naderde, waar de Kromme Rijn zich van de Lek
afsplitste. In 1122 besloten de bezitters van domeinen
langs de Kromme Rijn en de Vecht de bovenmond van de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede af te dammen (afb.
27]. Het doel was om de Kromme Rijn en Vecht geschikt te
maken om het water uit de aangrenzende gebieden af te
voeren. In deze streek heerste grote wateroverlast, omdat
het gedeelte van het Kromme Rijngebied dat aan de
Utrechtse Heuvelrug grensde door toestroming van
water uit die hoogte veel water te verwerken kreeg. Hier¬
door was het onmogelijk de laaggelegen gronden tussen
de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug te ontginnen. De ontginning vond dan ook pas plaats na de afdam¬
ming. Tegelijkertijd met de ontginning kon ook de aan¬
leg van de Lekdijk tot de Utrechtse Heuvelrug vddr 1150
voltooid worden.
Door de aanleg van de dam werd de scheepvaart tussen
de stad Utrecht en de Rijn onderbroken. Om deze te
behouden werd, tegelijkertijd met de aanleg van de dam,
vanuit Utrecht een kanaal naar de Hollandse IJssel gegraven, zodat de schepen via deze riviertak toegang hadden
tot de Rijn. Deze scheepvaartweg stond later bekend als
de Vaartse Rijn. Het graven van deze vaart is een voorbeeld van de uitvoering van een waterstaatswerk als een
bestaande situatie dermate verandert dat bepaalde belangen geschaad worden. Er moeten dan op kosten van de
uitvoerders van dit waterstaatswerk aanvullende werken
worden uitgevoerd, om de schade voor de belanghebbenden ongedaan te maken.
Meet naar het zuiden zijn in het gebied ten zuiden van

de Merwede twee riviertakken afgedamd (afb. 27). Vddr
1230 is al een dam in de bovenmond van de Aim gelegd/"'
omstreeks 1230 werd door ontginningsnederzettingen in
de Grote Waard de rivierarm de Werken afgedamd. Hier¬
door ging de Werken zuidwaarts stromen in de richting
van de Aim. Door de aanleg van de dammen ontstond er
tussen de Merwede en de Oude Maas een groot eiland dat
naar het voornaamste onderdeel de Grote Waard ging
heten. Het centrale en oostelijke deel van de waard kon
nu via de dode rivier de Aim en zijn zijstroom de Werken
afwateren in de Oude Maas. De Oude Maas was veel beter
geschikt om dit water te ontvangen dan de Merwede,
omdat deze rivier, zoals in dit werk al eerder vermeld, veel
minder water afvoerde dan de Merwede.
Zeedijken
Het Hollands-Utrechtse veenland werd in deze perio¬
de in het zuidwesten via de Maasmond door de zee
bedreigd en in het noorden, vanaf 1200, door de toen ontstane Zuiderzee en het IJ. De dreiging vanuit de Maas¬
mond werd acuut in de eerste helft van de izde eeuw.^^
Via deze riviermonding en de hierin uitmondende Mer¬
wede kon de vloed diep het land binnendringen. Vermoedelijk in 1134, toen een grote storm vloed het gehele zuid¬
westen van Nederland teisterde, is hier een grote inbraak
van de zee geweest. Het eerste gevolg was dat de duinen
tussen Naaldwijk en Monster doorbraken; de Gantel
werd veranderd in een geulenstelsel, evenals de Lier, de
Vlaarding en de Schie (afb. 28J. Een ander gevolg was dat
in een groot gedeelte van dit gebied het veen met een kleilaag werd bedekt. Het eerste antwoord op deze ramp was
het wegtrekken van de bewoners. Het landverlies noodzaakte de mensen er toe een aantal veengebieden in het
achterland in ontginning te nemen. Anders dan in de
noordelijke veengebieden leidde deze ramp niet tot per¬
manent landverlies. Men ging er toe over dit gebied stelselmatig terug te winnen. Waarschijnlijk is de systematische herdijking bevorderd, omdat het grafelijk huis in
deze streken omvangrijke bezittingen had. Er werd een
tweetal ringdijken aangelegd.
De westelijke ringdijk liep vanuit de Oude Duinen tot
de westoever van de Lier. Oorspronkelijk bestond deze
dijk uit twee gedeelten. Vanuit de boerensamenlevingskernen van de kustduinen werd het geulenstelsel van de
Gantel aan de westzijde bedijkt. Vanuit het duineiland
Naaldwijk werden de oostelijke dijk van de Gantel en de
westelijke dijk van het geulenstelsel van de Lier aange¬
legd. Het geulenstelsel van de Gantel bleef dus in open
verbinding met de Maasmond. Omstreeks 1150 was door
het ontstaan van een haakwal de Maasmond naar het zui¬
den verplaatst, zodat het geulenstelsel van de Gantel veel
minder aan eb- en vloedbewegingen blootstond. Hier¬
door werd het mogelijk het geulenstelsel via een dam van
de zee af te sluiten. Zo was er in het derde kwart van de
izde eeuw een doorgaande dijkring ontstaan van de dui¬
nen tot de westzijde van het geulenstelsel van de Lier. Na
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■ 28. Op deze kaart van de noordoever van de Maasmond en de
Merwede is de ontwikkeling van het dijkenstelsel goed te volgen.
Er ontstonden eerst verschillende ringdijken waarbij de geulen-

werd weggeslagen, de dijken teruggelegd en vervolgens werden
er rivierkleipolders aangewonnen. Ten westen van Vlaardingen
werd het Lierstelsel afgedamd. Op deze wijze ontstond er een

stelsels buiten de bedijking bleven. Na de stormvioed van 1163
veranderde in het oosten de toestand aanzienlijk. Het veenland

doorgaande bedijking langs de Merwede en de Maasmond.
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menlijke afwateringseenheid vormen. Dit geheel loosde
zijn overtollig water via twee complexen uitwateringssluizen, een gelegen in Vlaardingen en een gelegen ten
westen van deze stad.
Ook verderop langs de Merwede tussen de Schie en de
Rotte stroomde in 11^3 het water naar binnen. De oude
ontginningsnederzettingen langs de rivieroevers werden
met hun kerken landinwaarts verplaatst.^* Ook hier wer¬
den de dijken aanzienlijk teruggelegd (afb. 28]. Waar de
dijken de Schie en de Rotte kruisten werden de rivieren
afgedamd. Bij de totstandkoming van de dijken ten wes¬
ten van de Schie heeft de ahdij van Egmond, die tussen
Vlaardingen en Delft aanzienlijke hezittingen had, een
belangrijke rol gespeeld.^’
Spoedig hegon men ook het niet weggeslagen land
voor de inlaagdijken weer met dijken te omringen.*“ Dit
land werd regelmatig hij vloed overstroomd door rivierwater, dat in zijn afvoer belemmerd werd waardoor
rivierklei sedimenteerde.*' Dit kleiland werd als aanwas
hedijkt. Twee van zulke opwassen werden afzonderlijk
als een eilandje bedijkt. Reeds snel werden deze bedijkte
eilandjes door middel van dijken met het vasteland verbonden. Zodoende waren omstreeks 1250 de dijken weer
gelegen langs de oevers van de Merwede, zodat het verlo¬
ren gegane gebied toen reeds geheel was teruggewonnen.
Bij de uitmonding van de Rotte in de Merwede werd in

afsluiting van de Gantelmonding ging her gehele gebied
tussen de kust en het geulenstelsel van de Lier via dit laatste geulenstelsel uitwateren.
De oostelijke ringdijk was een hoefijzervormige dijk,
die bestond uit de oostelijke dijk van het geulenstelsel
van de Lier, vervolgens de dijk langs de noordoever van de
Maasmond en de Merwede en de westelijke dijk van het
geulenstelsel van de Schie. In deze dijk was de dam, die
het geulenstelsel van de Vlaarding afsloot en waaraan de
handelsnederzetting Vlaardingen ontstond, opgenomen.
De dijk is vermoedelijk, zoals zo vele dijkringen, tot stand
gekomen door een aaneensluiting van dijken van de verschillende boerensamenlevingskernen/*’ Bij de stormvloed van 1163 werd het water, mede door de aanleg van
deze hoefijzervormige dijk, in de Merwede opgestuwd.
De dijk brak in het oosten op meerdere plaatsen door,
waarbij de handelsnederzetting Vlaardingen verloren
ging. Herstel ter plaatse was niet mogelijk. Ver landinwaarts werd een nieuwe dijk gelegd.
Spoedig na 111^3 is 00k begonnen met de bedijking van
het Lierstelsel. Dit werd gedaan door de twee dijken die
aan de oostzijde en de westzijde van het Lierstelsel lagen
met elkaar te verbinden. Dit geschiedde door eerst in het
noorden de geulen af te dammen, vervolgens een tweede
dam meer naar het zuiden aan te leggen, waardoor weer
een gedeelte van het stelsel was afgedamd en tenslotte
een derde dam bij de uitmonding van het stelsel te leg¬
gen. Op deze wijze was vddr iigo een doorlopende dijk
ontstaan van de duinen tot aan de Schie. Het ontstaan van
deze doorlopendedijk had grote gevolgen voor de afwatering.^ Het gebied dat voorheen op de Lier afwaterde ging
met het gebied dat ten oosten van de Lier lag een geza-

■ 29. Als gevolg van de moeilijkheden met de afwatering langs
de Oude Rijn verlegden een achttal buurschappen ten westen
van Utrecht hun afwatering naar de Vecht. Hiertoe werden er
nieuwe afwateringskanalen gegraven en dammen in bestaande
kanalen gelegd.
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1240 een dam gelcgd en bij de uitmonding van de Schic in
1258. Hier ontstonden spoedig de handelssteden Schie¬
dam en Rotterdam.
In het noorden moest het Hollands-Utrechtse veensebicd natuurlijk 00k beschermd worden tegen de in het
laatste kwart van de lade eeuw ontstane Zuiderzee en her
IJ. Langs de zuidoevers van het IJ en de Zuiderzee zijn vddr
1250 door de aaneensluiting van de door de buurschappen
aangelegde dijken doorgaande dijken tot stand gekomen.
Tot in de idde eeuw onderhield icdere buurschap zijn
eigen dijkvak.^ De in het IJ en de Zuiderzee uitmondende
riviertjes werden van dammen en sluizen voorzien om te
verhinderen dat het opgestuwde zeewater de riviertjes
zou opstromen. Onistreeks rzoo was de Vecht een tiental
kilometers ten noorden van Utrecht reeds afgedamd, in
1248 vond de afdamniing van het Spaarne plaats en tussen
1264 en r275 werd de mond van de Amstel afgesloten.®

het eigen dorpsgebied werd voorwetering genoemd. De
voorwetering werd onderhouden door het dorpsgebied
dat hierdoor afwaterde; er werd nauwkeurig op toegezien
dat een ander dorpsgebied niet op deze wetering loosde.
Dit was gcheel volgens het principe dat ieder dorpsgebied
zijn eigen afwateringsproblcmen moest oplossen.
Verzandmg Rijnmond. Verle^^gi?y uinvaterin^ naar het IJ
In het derde kwart van de izde eeuw werd de afwate¬
ring van de buurschappen die op de Oude Rijn uitwarerden, ernstig bemoeilijkt. Gedurende de voorafgaande
vijftigjaar was door zandverplaatsingen langs de kust en
het opstuiven van de Jonge Duinen de Rijnmond steeds
verder verland. De stormvloeden van 11^3 en misschien
die van 1170, zullen dit proces zeker hebben versneld.'* De
afvoer via de Rijn stagneerde zo ernstig dat men van Hollandse zijde, vermoedelijk door een aantal buurschappen
met toestemming van de graaf besloot een dam aan te
leggen in de Oude Rijn bij Zwammerdam“ (afb. 30]. Hier¬
door zou de Oude Rij n in ieder geval niet meet belast wor¬
den met het Utrechtse water. De dam moest na een uitspraak van de Duitse keizer in 116^5 verwijderd worden.
Dit geschiedde, maar het ligt in de lijn der verwachting
dat hij bij ledere noodsituatie in de Hollandse Rijnstreek
telkens weer hersteld word. Deze situatie was voor het
Utrechtse gebied desastreus. Er zijn berichten dat
Utrechtse cope-ontginningen enkclc jaren onder water
stonden.
Ongeveer in dezelfde tijd waren vijftien Hollandse
buurschappen gezamenlijk bezig hun afwatering te verleggen naar het merengebied ten noorden van Leiden
(afb. 30). De vijftien buurschappen groeven twee afwateringskanalcn, de Does en de Zijl, die de Oude Rijn in verbinding brachten met het Leidse meet. Om de toevoer
naar deze wateren te bevorderen verbreedden de vijftien
buurschappen ook de Oude Rijn bij Leiden. De nieuwe
afwateringskanalen waren echter niet voldoende om
naast het water vanuit het Hollandse gebied ook het
water van de Utrechtse ontginningsnederzettingen af te
voeren. Om deze reden werd in 1202 de Oude Rijn bij
Zwammerdam weer, of weer eens, afgedamd. Bij de
onderhandelingen over de dam zegde de Hollandse graaf
toe de versperring te verwijderen onder twee voorwaarden. De eerste was dat de buurschappen in Utrecht die via
de Oude Rijn afwaterden, op Hollands gebied drie wete¬
ringen naar het merengebied ten noorden van Leiden
zouden graven. De tweede was, dat er bij Zwammerdam
maatregelen getroffen zouden worden, om ongebreidelde toevoer van water uit de Utrechtse gebieden te verhin¬
deren. Aan deze voorwaarden werd vddr 1204 voldaan. De
drie weteringen kwamen tot stand; de voornaamste was
de Heimanswetering. In Zwammerdam werd een dam
aangelegd waarin een doorstroomopening van een
bepaalde breedte was aangebracht.® Hierdoor kon de toe¬
voer van het Utrechtse water gereguleerd geschieden. Bij
de uitmonding van het weteringstelsel in het Leidse meet

Afwatering
Het noordelijk gcdeelte van de Beneden-delta van Rijn en
Maas, het gebied dat liep van de Oude Duinen tot de
Utrechtse Heuvelrug, was een groot aaneengcsloten
gebied. In dit gebied speelden problemen met de afwate¬
ring een grote rol. Oorspronkelijk had de afvoer via de
Oude Rijn en de Vecht met hun zijrivieren plaats. Zoals
gemeld, fungeerde de Oude Rijn nict meet als Rijntak,
zodat hij slechts een regionale afwateringsfunctie had.
Het overgrote deel van de ontginningsnederzettingen in
dit veengebied lag in het stroomgebied van de Oude Rijn.
Alleen het gebied ten noordwesten van de stad Utrecht
waterde af via de nog wel functioncrende Rijntak, de
Vecht. Het stroomgebied van deze laatste rivier was toen
groter dan tegenwoordig. De Amstel, waarop een aantal
zijrivieren uitmondden, stroomde in deze tijd niet naar
het noorden - het IJ bestond immers nog niet - maar naar
het zuidoosten en mondde uit in de Vecht. In de ride en
de eerste helft van de izde eeuw was de afvoer van het
overtollig water via deze riviertjes voldoende. De talrijke
ontginningen - voor 1150 was tweederde van het gebied
ter ontginning uitgegeven - hadden kennelijk geen
moeite met hun afwatering. Wel waren enige maatregelen noodzakelijk, omdat vele te ontginnen veengebieden
in dit gebied ver verwijderd lagen van de natuurlijke
stroompjes (afb. 29). Er moest, voordat er kon worden ontgonnen, eerst een nieuw afwateringskanaal, een wetering,
worden gegraven, die in een van de natuurlijke stromen
Liitmondde. Zo’n werering diende als ontginningsbasis
voor de nieuwe ontginningsnederzetting. Bij het graven
van dergelijke weteringen werkten verschillende ontgin¬
ningen samen. Ook het onderhoud werd gezamenlijk
gedaan. De ‘Leidsche Rijn’ was zo’n wetering die door
meerdere ontginningsnederzettingen onderhouden
werd. Het kwam ook dikwijls voor dat zo’n nieuw gegra¬
ven wetering gedeeltelijk langs een ander, vroeger ontgonnen blok liep. Het gedeelte van de wetering buiten

66

DE WATERBEHEERSING VAN CIRCA 800 TOT CIRCA

I250

af via weteringen die op de westgrens van het Vleutens
gebied in de Oude Rijn uitmondden. In het gebied ten
zuiden van Vleuten was een kaarsrechte oost-west lopende wetering gegraven, die ver benedenwaarts in de Oude
Rijn uitmondde. Deze wetering is in de i/de eeuw vergraven tot een trekvaart, De Leidsche Rijn; wij zullen deze
wetering dan ook met ‘Leidsche Rijn’ aanduiden. De
‘Leidsche Rijn’ verzorgde de afwatering van een aantal
cope-nederzettingen, die ten zuiden hiervan lagen. Toen
de afwatering via de Oude Rijn stagneerde, werd voor het
gebied ten noorden van de Leidsche Rijn de afwatering in
de richting van de Vecht gezocht. Hiervoor werden twee
nieuwe afwateringskanalen gegraven. Vleuten groef de
Proosdij wetering en de drie ontginningsnederzettingen
ten noorden van Vleuten, de Haarrijn. Om te verhinderen
dat de westelijke, langs de Oude Rijn gelegen, nederzettingen eveneens naar het oosten zouden gaan afwateren,
werd de Oude Rijn iets ten westen van het Vleutens
gebied afgedamd. De verplaatsing van de afwatering van
de nederzettingen ten zuiden van de ‘Leidsche Rijn’ naar
de Vecht werd vbdr 1226 ingeleid door de aanleg van een
dwarsdijk, de Meerndijk, door ecu aantal ten westen van
deze nieuwe dijk gelegen buurschappen. Deze dwarsdijk
liep van de hoge gronden langs de Hollandse IJssel naar
de hoge gronden ten noorden van de ‘Leidsche Rijn’. Waar
de dwarsdijk de ‘Leidsche Rijn’ sneed lag een dam. Dwars¬
dijk en dam waren aangelegd om te verhinderen dat de
nederzettingen ten oosten van deze dijk nog langer hun
overtollig water westwaarts konden lozen.® De copenederzettingen ten oosten van de Meerndijk, die via de
‘Leidsche Rijn’ op de Oude Rijn afwaterden, waren hier¬
door gedwongen hun afwatering te verplaatsen in de
richting van de Vecht. Zij brachten hun gedeelte van de
‘Leidsche Rijn’ in verbinding met de Utrechtse stadsgrachten en waterden via deze grachten op de Vecht af

konden problemen ontstaan wanneer bij hoogwater en
bij stormweer bet meerwater de monding binnendrong.
In 1226 wcrd besloten dat bij een uicmonding in de Wendeldijk bij het Leidse nicer een dam met een complex van
zeven sluisjes zou worden gebouwd door de Hollandse en
Utrechtse buurschappen die op de Oude Rijn uitwaterden. De sluisjes zouden gezamenlijk onderhouden wor¬
den. Ook over de Zwammcrdam zijn in 122^ nadere regelingen geniaakt. De Utrechtse landen zouden het ene
landhoofd van de doorlaatopening onderhouden en de
Hollandse buurschappen het andere. Hierdoor kon de
ene partij de opening niet dichten, maar de andere hem
evenniin naar believen vergroten.
Tussen 1165 en 1250 veranderde de toestand ten noorden van het Hollands-Utrechtse veengebied drastisch. De
Zuiderzee het I] bereikten ongeveer hun uiteindelijke
vorm. Twee stormrampen in 1248 veroorzaakten dat het
water, via het Spaarne, het merengebied tussen Haarlem
en Leiden binnendrong. Om deze dreiging het hoofd te
bieden werd door de buurschappen langs de Oude Rijn,
zowel uit Utrecht als uit Holland, in sanienwerking met
de buurschappen langs de meren, besloten het Spaarne af
te dammen en van uitwateringssluizen te voorzien. De
sluizen in de Wendeldijk werden als het ware verplaatst
naar de uirmonding van het Spaarne. De sluizen in de
Spaarnedam werden door zowel de Hollandse als de via de
Oude Rijn uitwaterende Urrechtse buurschappen onder¬
houden. De uitmonding van de gehele Rijnstreek en het
gebied rond de meren tussen Haarlem en Leiden verliep
nu via de sluizen van het Spaarne.
NieuwcAmstelmond
Het noordoostelijk gebied van de Hollands-Utrechtse
veenvlakte dat vroeger via de Amstel in zuidelijke richting naar de Vecht uitwaterde kreeg in de eerste helft van
de i3de eeuw ook een noordelijke afwatering naar het IJ.
Hiertoe werd de bovenloop van de oorspronkclijke
Amstel verbonden met een klein riviertje, dat vdbr het
ontstaan van het IJ tot het Waterlandse rivierensysteem
behoorde, maar inmiddels in het I] uitmondde.® Zoals
hierboven reeds vermeld, werd deze nieuwe uitmonding
in het derde kwart van de izde eeuw afgedamd.

Waterstaatsorganisatie
Net als in de veenontginningsgebieden in het noorden
geschiedde het beheer van dijken, afwateringskanalen en
sluizen door de lokale gemeenschap. Dit waren hier de
buurschappen, waarbij het bestuur werd uitgeoefend
door de door de graaf benoemde schout en de grondgerechtigden, die meestal werden aangeduid als ‘buren’.
Deze rechts- en bestuurlijke organisatie is nog eeuwenlang blijven bestaan.*® Voor het waterstaatsbestuur van
de buurschappen vormde men een apart bestuurscollege.
Door de grondgerechtigden werden vaste vertegenwoordigers gekozen, die de schouw gingen voeren: de ‘heemraden’. In veel buurschappen zijn al vbdr 1250 colleges van
heemraden gevormd.
Het grote verschil met de veengebieden in het noor¬
den was dat in het Hollands-Utrechtse veenontginningsgebied een landsheerlijk gezag bestond. Bij de eerste vermelding van de landsheerlijke macht waarin dijken ter
sprake komen, in hetjaar 1122, worden dezegerekend tot

Verle[jcjing afwatering ten westeii van Utrecht
De moeilijkheden met de afwatering van de Oude
Rijn, zoals die zich rond 1200 openbaarden, leidden ertoe
dat een achttal buurschappen ten westen van de stad
Utrecht in het eerste kwart van de ijde eeuw hun afwate¬
ring naar de Vecht verlegden.
In het gebied ten westen van de stad Utrecht waren er
drie waterstaatkundige eenheden, die op de Oude Rijn
uitwaterden®^ (afb. 25)]. De buurschap Vleuten, bestaandc
uit de van oudsher bewoonde oeverwalgronden langs de
Oude Rijn en de daarachter gelegen komgronden, waterden via sloten rechtstreeks uit op de rivier. Drie ontginningsnederzettingen ten noorden van Vleuten waterden
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■ 30. Op deze kaart is afgebeeld zowel het Hollandse als Utrecht¬

schap van Rijnland, de toezichthouder op de Spaarndamse slui¬

se gebied dat sinds 1253 via de sluizen in het Spaarne afwaterde.

zen, de IJ-dijk, de weteringen en de Zwammerdam is ook afge¬

Eveneens zijn ingetekend de nieuwe afwateringskanalen de Does

beeld. Binnen het grondgebied van Rijnland zijn de 24 buur¬

en de ZijI en de door de Utrechtse buurschappen aangelegde drie

schappen aangegeven, die verantwoordelijk waren voor de Does

weteringen, waaronder de Heimanswetering. Het heemraad-

en de ZijI, en de buurschappen, die de IJ-dijk onderhielden.

de rechtsmacht van de landsheer te behoren. In de praktijk betekende dit niet dat de landsheer zelf de schouw
over de dijken voerde, dit was een taak van de buurschap¬
pen, maar dat hij wetten over de dijken kon uitvaardigen
en kon bemiddelen in de geschillen tussen de buurschap¬
pen. Verder kon de graaf door middel van lantwere zijn
onderdanen oproepen om dijken aan re leggen ofbij dreigend gevaar te verdedigen.
Dagelijkse zorg voor de dijken en andere waterstaatswerken berustte bij lokale bestuurslichamen en de uit-

eindelijke rechtsmacht over de dijken bij de landsheer.
Daarnaast ontstonden in deze tijd regionale bestuursli¬
chamen voor de waterstaatszorg. Zo’n bestuurslichaam
met taken van waterstaatszorg in een bepaald gebied
wordt waterschap genoemd. Ook het gebied wordt met
waterschap aangeduid. Een waterschap hoeft zich niet
met alle taken van waterstaatszorg in een bepaald gebied
bezig te houden. Het kan zijn dat het alleen de zorg heeft
voor een dijkring, een afwateringsstelsel, een sluis, of
voor een dam. In een bepaald gebied kunnen meerdere
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berusten bij de aan de dijk grenzende buurscbappen,
maar kleine stukjes dijk, verspreid over de gebele Lekdijk,
waarvan bet onderboud bijzonder kostbaar was, werden
in onderboud gegeven aan verder gelegen buurscbappen.
Deze dijkgedeelten werden dan verboefslaagd onder de
grondgerecbtigden van de verder afgelegen buurscbap¬
pen. Dit waren voor de Lekdijk tussen de Utrecbtse Heuvelrug en de bovenmond van de Hollandse IJssel de buur¬
scbappen die, als recbtsopvolgers van de domeinberen,
bijdroegen aan bet onderboud van de Rijndam. Het toe¬
zicbt op bet onderboud van de bele dijk gescbiedde door
een scbouw van een bisscboppelijke ambtenaar, de dijkgraaf, tezamen met vijf beemraden. Dijkgraafen beemraden kan men bescbouwen als bet eerste bestuur van bet
dijkwaterscbap de Lekdijk Bovendams.

waterschappen naast elkaar bestaan die ieder een bepaalde taak hebben. In de begintijd was bet gebruikelijk, dat
binnen een gebied bepaalde waterstaatstaken door een
waterschap werden gedaan, terwijl andere waterstaatsta¬
ken door bet normale bestuur gescbiedden. De gebieden
van deze overbeidslicbamen met waterstaatstaken
beboefden ook niet samen te vallen. Het ontstaan van de
waterschappen was nauw verbonden met de uitvoering
van betrekkelijk kleine waterstaatswerken, zoals dammen, die van belang waren voor een groot gebied. Zo'n
waterstaatswerk moest door vele buurscbappen onderbouden worden, in nauwe samenwerking. Men ricbtte
biervoor een regionaal recbts- en bestuursdistrict op, dat
dit onderboud kon afdwingen. In de buidige gescbiedkundige literatuur staat zo’n waterscbap als streekwaterscbap bekend. Het ontstaan van bet streekwaterscbap
geschiedde in samenspel van de lokale buurscbappen en
bet landsbeerlijk gezag. In bet ene geval zijn er aanwijzingen dat bet initiatief meet uitging van bet landsbeerlij k gezag, in bet andere geval meet van de buurscbappen.
De drie streekwaterscbappen die in deze periode ontstonden zijn later bekend geworden als Lekdijk Bovendams,
Rijnland en de Grote Waard.

Rijnland
Het tweede streekwaterscbap was dat van bet latere
Rijnland (afb. 30]. De ontwikkeling van dit waterscbap
laat zicb als volgt reconstrueren.’’ De oorsprong ligt in de
activiteit van de vijftien buurscbappen in bet Oude Rijngebied die na bet verzanden van de Oude Rijnmond rond
1170 tezamen maatregelen troffen. Zoals al eerder
gemeld, zullen zij wel met uitdrukkelijke goedkeuring
en met steun van bet grafelijk gezag de Oude Rijn bij
Zwammerdam bebben afgedamd en een aantal weteringen naar bet merengebied ten noorden van Leiden beb¬
ben gegraven. Vervolgens bebben de vijftien buurscbap¬
pen een gezagbebbend overkoepelend waterscbap
gesticbt met ‘scbouwvoerders’, die bet nakomen van de
onderboudsverplicbtingen van de vijftien buurscbappen
voor deze gegraven wateringen konden afdwingen. Zij
zullen ook wel in 1204 gecontroleerd bebben of de
Utrecbtse buurscbappen bun verplicbting nakwamen
om drie weteringen naar bet Leidse meet te graven. De
scbouwvoerders, in later bronnen beemraden gebeten,
zullen ook wel bet toezicbt bebben uitgeoefend op de
sluizen van de Wendeldij k van 1226.
Bij bet onderboud van deze sluizen is voor bet eerst
melding gemaakt van een nieuw principe van lastenverdeling van waterstaatswerken. Bij bet onderboud van dijken gescbiedde bet uiteindelijke onderboud door degene
wiens perceel aan de dijk grensde of aan wiens perceel een
bepaalde boefslag in de dijk was toebedeeld. Bij de verde¬
ling werd geen rekening gebouden met de grootte van
bet onderboudsplicbtige perceel. Nu werd voor bet eerst
melding gemaakt van bet principe dat men in de kosten
van waterstaatswerken moest bijdragen volgens de
grootte van bet land, dat belang bad bij bet werk. Van de
zeven sluizen in de Wendeldijk werden er vier onderbouden door de Hollandse buurscbappen. De Utrecbtse
buurscbappen, die tezamen een kleiner gebied vormden
dan de Hollandse, onderbielden er slecbts drie. Dit onderboudsprincipe wordt morgen-morgensgelijk onderboud
genoemd. Een morgen is een oude oppervlaktemaat van
0,85 ba. Het uitgangspunt is dat men bijdraagt in bet

De Lekdijk Bovendams
Over bet ontstaan van bet latere dijkwaterscbap de
Lekdijk Bovendams kan men uit de scbaarse middeleeuwse bronnen met grote waarscbijnlijkbeid bet volgende afleiden* (afb. 27). Het streekwaterscbap kreeg zijn
eerste organisatie bij de aanleg van de dam in de Oude
Rijn bij Wijk in 1122. Het onderboud van deze dam werd
verdeeld over de beren van die nederzettingen - in deze
vanouds bewoonde streek was nog geen sprake van buur¬
scbappen - die op de Kromme Rijn en de Vecbt afwaterden. Deze domeinberen immers badden voordeel bij de
verbetering van de afwatering door de aanleg van de dam.
De belangrijkste onder ben was de bisscbop van Utrecbt,
die tevens voor de meeste van deze beren de drager was
van bet overbeidsgezag. Ongetwijfeld beeft de bisscbop
in de verdeling van bet onderboud de band gebad. Hij zal
ook bet toezicbt op bet onderboud wel aan zicb bebben
getrokken, maar bij beeft zijn regeling niet zonder meet
kunnen opleggen. Hier is dus in de aanvang zeker sprake
van een samenwerking tussen lokale bestuurders en bet
boge overbeidsgezag.
Gelijkertijd met de aanleg van de dam werden ook de
voorkaden langs de rivier verboogd en aaneengesloten tot
de Lekdijk. Deze Lekdijk werd zoals gebruikelijk onderbouden door de dorpsgemeenscbappen binnen wier
grondgebied de dijk lag. Na een doorbraak is de dijk door
de Utrecbtse bisscbop en de Hollandse graaf bersteld, die
voor bet berstel bun onderdanen tot lantwere opriepen.
De Hollandse graaf beeft toen bewerkstelligd - bij kende
bovenlokale waterstaatszorg uit zijn eigen graafscbap dat bier een orgaan voor regionale dijkzorg werd ingesteld. Het onderboud van de dijk bleefin bet algemeen
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onderhoud van cen waterstaatswerk volgens de grootte
van het land dat profijt heeft van het werk. Dit principe is
tot in dc zoste eeuw gehandhaafd. Het werd later niet
alleen tocgepast op de kostcn voor de afwatcring, maar
ook voor het dijkonderhoud. Toen het onderhoud nict
nicer in natura gcschiedde maar bcstond in een heffing
van geld, kon de lastenverdcling morgen-morgensgelijk
de grondslag vornien voor de door het waterschap opgcIcgde belastingen, de waterschapslasten. Het verdrong in
de loop van velc eeuwen, hier eerder daar later, de verhoefslaging bij bet dijkonderhoud. Pas in de loste eeuw is
bij de grondslag van de waterschapslasten niet alleen
meet de grootte van het grondbezit in het geding maar
ook de waarde van de grond en van de gebouwen, die op
diegrondstaan.
Kort voor 1253, bij de afdamming van het Spaarne met
een dam met sluizen, werd het gebied van het streekwaterschap met een aantal buurschappen tussen de grace
meren en het IJ tiitgebreid. Dit vergrote waterschap had
volgens cen oorkonde van de graaf uit 1255 het toezicht op
de Spaarndam met zijn negen sluizen. Van deze negen
sluizen werden er zes door de Hollandse buurschappen
onderhouden en drie door de Utrechtse. Omdat het Hol¬
landse afwateringsgebied vergroot was, was immers het
Utrechtse afwateringsgebied relatief kleiner geworden.
De Utrechtse landen waren nu cenderde van dc Hollandse
landen; hier werd weer de lastenverdcling morgen-mor¬
gensgelijk toegepast. Volgens dezelfdc oorkonde hadden
de Rijnlandse heemraden ook het toezicht op de dijken
langs het IJ. Dit is vanzelfsprekend, want het is zinloos een
dam met sluizen in de uitmonding van cen rivier te
onderhouden als men er niet verzekerd van kan zijn dat
ook de dijken aan weerszijden van de dam good onderhou¬
den worden. In de oorkonde wordt tevens vermeld dat het
vergrote waterschap toezicht houdt op de Zwammerdam.
Hoewel niet in dc oorkonde van 1255 vermeld, zal het
streekwatcrschap ook het toezicht hebben gchouden op
de in het laatste kwart van de izde eeuw gegraven wateren
tussen de Oude Rijn en het merengebied. Het niet vermelden houdt wellicht verband met de hierna genoemde
onderhoudsregeling van deze afwateringskanalen.
Hoewel het strcekwaterschap Rijnland vcle werken
onderhield, hadden niet alle buurschappen dezelfde verplichtingcn [afb. 30). De buurschappen langs het IJ hoefden alleen de dijken die op hun eigen grondgebied lagen
te onderhouden. Zij hadden ieder hun eigen afwatering
op het IJ en hoefdcn daarom niet bij te dragen in de kosten van de sluizen bij Spaarndam en de Zwammerdam.
De overige ambachten onderhielden zowel dc zes van de
negen sluizen in dc dam van het Spaarne - de andere drie
werden immers onder toezicht van Rijnland door de
Utrechtse landen onderhouden - als het ene landhoofd
van de dam bij Zwammerdam - het andere landhoofd
werd door de Utrechtse landen onderhouden. De vijftien
oorspronkclijke buurschappen die dc wateren tussen de
Oude Rijn en het merengebied hadden gegraven, en

negen nieuwe ontginningsnederzettingen, die ook op de
Oude Rijn uitwaterden en dus ook van deze watcringen
profiteerden, waren daarnaast verantwoordelijk voor het
onderhoud van deze afwateringskanalen.
Op deze manier was er in centraal Holland door
samenwerking tussen de buurschappen een streckwaterschap ontstaan, dat zowel de zorg had voor belangrijke
afwateringskanalen, als een sluizencomplex en dijken
langs een zeearm. In 1255 was dit strcekwaterschap nog
niet in het landsheerlijk bestuur ingepast; in de oorkonde
van 1255 spreekt de graaf dan ook nict over ‘zijn’ maar
over ‘de’ schouwvoerdcrs.
Grotc Waard

Over de vroegste geschiedenis van het derde streekwaterschap, dat van de Grote Waard, is uit de bronnen weinig bekend (afb. 27). In de eerste helft van de I3de eeuw
bestond er een college van heemraden in Zuid-Holland,
waarmee toen het Hollandse rivierengebied werd aangeduid.® Vermoedelijk heeft dit college toezicht uitgeoefend
op de dam in de Werken, die kort voor 1230 is aangelegd.
Omdat toezicht op een dam zinloos is als de aangrenzende
dijken niet goed onderhouden worden, zal dit college ook
toezicht op deze dijken hebben uitgeoefend. Een aanwijzing hiervoor is dat dc Heer van Altena, een kleine onafhankelijke landsheer in het rivierengebied tussen het Gelderse en Hollandse gebied, aan de Hollandse graaf toestemming vcrleende de schouw te voeren over de in zijn
gebied gelegen dijk, die aansluit op de Werkendam. Het
college van heemraden in Zuid-Holland heeft waarschijnlijk deze dijkgeschouwd.

De Scheldedelta
Afbakening van het gebied
Het gebied van de Scheldedelta wordt begrensd door: in
het noorden de Oude Maas; in het oosten door de veenontginningsgebieden ten zuiden van de Oude Maas en de
wcstzijde van de pleistocene hogere gronden van Brabant
en in het zuiden door het huidige grensgebied van
Nederland en Belgie (afb. 8].
De Scheldedelta omvatte twee gedeeltcn (afb. 1). In het
zLiidwesten lag een klei op veengebied, schorren, die
bestonden uit kreekruggen en poelgronden. In het noor¬
den en oosten van het gebied kwamen uitgebreide veenmosvenen voor. Achter de kust lagen veenkoepels, die wel
drie meter boven huidig NAP lagen. Meet naar het oosten
langs de Oosterschelde en Striene lagen de veenmosvenen
slechts een meter boven huidig nap. Het gebied werd
door verschillende zeearmen, waarvan de Zwake de
grootste was, doorsneden. Vanuit deze zeearmen werden
niet alleen mariene afzettingen gesedimenteerd maar
vond ook verdere aantasting van het land plaats. Terwijl
er zeewaarts langs de zeearm al nieuw land werd
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onderneming zijn zeer grote oppervlakten veen vergraven. Men schat dat tot de i6de eeuw, toen aan deze nering
een einde kwam, in Zuidwest-Nederland 50.000 ha vergraven is. Een conservatieve schatting is dat er per ha, met
een laag van gemiddeld 0,80 m dik zouthoudend veen,
zo’n 120.000 kg zout gewonnen kon worden. In totaal zou
er dan in Zuidwest-Nederland 16^ miljard kilo zout geproduceerdzijn.
De derde economische potentie van het gebied vormden de kreekruggen. De grond was kalkrijk en had een
goede bodemstructuur. In de ondergrond was zoet water
aanwezig. De grond was dan ook zeer geschikt voor de
akkerbouw. Hoewel in de eerste eeuwen van de occupatie
ook deze gronden als grasland zijn gebruikt werd hier
vanaf 1100 akkerbouw het overheersende grondgebruik.
Een indicatie voor de grote economische waarde van
het gebied was de grote belangstelling die de Noormannen voor deze streek koesterden. Om zich tegen hun
invallen te beschermen werd een zestal grote aarden
‘vluchtburgen’ aangelegd.
De waarde van dit gebied rondom de Schcldemond is
mogelijk ook af te lezen uit het grensverloop tussen de
verschillende Karolingische deelrijken.’*’ In 843 werd bij
het verdrag van Verdun bepaald dat de grens tussen het
Wcst-Frankische en Midden-Erankische Rijk, dat later bij
het Duitse Rijk gevoegd werd, langs de Schelde tot Ant¬
werpen zou lopen. Bij Antwerpen boog de grens merkwaardigerwijze naar het westen afen liep dwars door een
onbewoond veengebied tot de toen vrij onbelangrijke
zeearm de Wielingen.’^ Hierna volgde de grens deze zeearm. De ligging van deze grens is alleen te verklaren als
men uitgaat van het toen bij de grensbepaling geldende
uitgangspunt dat ieder van de drie Frankische deelrijken
gclijkelijk met economische hulpbronnen begiftigd
moest worden. Van het economisch belangrijke schorrengebied, dat liep vanaf het mondingsgebied van de
Schelde via de huidige Belgische kustgebieden tot aan
Calais in Frankrijk, kwam door deze grensbepaling de
helft aan het Midden-Frankische Rijk en de helft aan het
Wcst-Frankische Rijk.
De economische waarde van dit gebied in Europees
verband is ook af te lezen uit dc bezitstructuur van dit
gebied.® In het zeckleigebied van Zuidwest-Nederland
was veel koningsgoed aanwezig. Nu was allc niet ontgonnen gebied wel koningsgoed, maar het feit dat er verschillendc rechtshandclingen over dit koningsgoed bekend
zijn, is een aanduiding voor dc economische waarde van
her gebied. Zo behoorde dit gebied in 972 tot de huwelijksgift, die keizer Otto II aan zijn echtgenote Theophanu schonk. Ook de grote Europese Benedictijner abdijen
als de St-Baafs in Gent en de abdij van Nijvel ten zuiden
van Brussel in Belgie, de abdij van Lorsch bij Worms in
Duitsland en de abdij van Echternach in Luxemburg had¬
den in dit gebied bezittingen. In de lijsten van hun bezittingen staat uitdrukkelijk dat deze goederen vooral dienden ter levering van zout. Ook de schapenhouderij wordt

gevormd door sedimcntatie kon in her achterland her
veen verdcr weggeslagen worden door de getijdcstromen.” Dir was bijvoorbeeld her geval bij de Zwake. In de
rode eeuw vond aan de monding van deze zeearm ter
plaatse van bet huidige Walcheren en Zuid-Beveland
sedimentatie plaats, terwijl meer naar bet binnenland de
getijstromen bet veengebied in bet oostelijk decl van de
huidige Westerschelde aantastten.
Voor een goed begrip van de occupatiegeschiedenis
moet men in ogenschouw nemen dat dit gebied zich
langs de kust in bet huidige Belgie voortzette. Hier vond
men, eveneens langs de kust, schorren en achter deze
schorren nog mosveengebieden. Het verschil was dat er
in Belgie geen grote zecarmen ontstonden.
Occupatie en grondgebruik
Omstreeks de 8ste eeuw kenden alleen de Oude Duinen
enige bewoning. Vanafdie eeuw werden ook de schorren
rondom de Scheldeniond en die ten zuiden van de Oosterschelde weer in exploitatie genomen. In de hierop volgende eeuwen raakte het gehele gebied langzamerhand weer
bevolkt, zodar het in de i ide eeuw een bevolking van eni¬
ge omvang kended^' Dc occupatie was mogelijk omdat de
zeekleigebieden een economische waarde op Europese
schaal gekregen hadden, De schorren waren namelijk
zeer geschikt voor de beweiding door schapen. Hier en
daar waren op deze schorren verhoogde wijkplaatsen,
met een regenwaterbassin, opgericht waar de herder met
zijn schapen bij een eventuele overstroming zich in veiligheid kon brengen en het vee regelmatig zoet water kon
drinken. De wol van deze schaapskudden vormde met de
wol uit de Vlaamse kustvlakte de basis voor de opkomende Vlaamse textielindustrie.
Wellicht de grootste rijkdom van het gebied lag echter
in de ondergrond. Tijdens de overstroming door de zee
was het veen in de poelgronden met zout water doordrenkt.® Dit zouthoudende veen werd onder de klei weggegraven en vormde dc basis voor een omvangrijke zoutwinning - seinering. Het zout dat uit het veen gewonnen
werd was beroemd om zijn goede kwaliteit. De zoutwinning vormde wellicht de basis voor de welvaart van deze
streken. De winning was alleen mogelijk in het gebied
dat door zee bei'nvloed was. Dit was in de 8ste eeuw vooral
het gebied aan beide zijden van de monding van dc Schel¬
de, en de streken langs de zeearmen de Zwake en de Wielingen. Bij het voortdringen van de zeeinvloed in later
eeuwen werden ook andcre veengebieden met zout water
doordrcnkt en vervolgcns voor de zoutwinning vergraven. Zo kon pas na de uitbreiding van de zeearmen in het
noordelijk gedeelte van Zuidwest-Nederland hier de
zoutproduktie ter hand worden genomen. Omstreeks
1250, toen de zeearm de Grevelingen-Volkerak zo ver was
uitgeschuurd dat het Brabantse veengebied regelmatig
overstroomde, kon pas een begin worden gemaakt met de
zoutproduktie in Steenbergen.^ Voor deze winstgevende
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vermeld. Zo vroeg de abdij van St-Baafs te Gent uitdrukkelijk van haar leenmannen in Zeeland betaling in wollen mantels.’*
Vanaf 1150 nam 00k in Zeeland de invloed toe van de
kloosters, die bun bezittingen in eigen beheer exploiteerden. De belangstelling van de kloosters voor dit gebied
was gewekt door de mogelijkheden bier graan te verbouwen, dat in de Vlaamse steden kon worden afgezet. Van de
kloosters die omvangrijk bezit in Zuidwest-Nederland
verwierven, was er slecbts een in bet gebied zelf, in Middelburg, op Walcberen gelegen. Van de overige waren de
twee belangrijkste de Vlaamse abdijen Ter Doest en Ter
Duinen (afb. 31].* Vooral deze zijn voor bet beboud van
deze streken erg belangrijk geweest. Zij sticbtten in bun
bezittingen uitboven om deze te exploiteren. Deze uitboven bestonden uit landbouwscburen, bergplaatsen voor
landbouwwerktuigen, stallen, eetzalen, slaapzalen, een
bakkerij en een kapel. De beide abdijen badden in bet
Vlaamse kustgebied al veel ervaring opgedaan met bedijking van de scborren en de regeling van de afwatering,
door bet graven van afwateringskanalen en bet maken
van sluLzen. Verder was bet van groot belang dat deze
abdijen niet alleen kennis badden van bedijkingen, maar
00k over financien bescbikten om deze mogelijk te
maken. Door bun groots en rationed opgezette landbouwbedrijven, waarvan bet merendeel in Vlaanderen
lag, kondenzij overgrote kapitalen bescbikken.
Ondanks de vele welvaartsbronnen van bet gebied was
bet tot in bet midden van de izde eeuw nog betrekkelijk
dun bevolkt. Men kan stellen dat de latere bedijkingsactiviteiten niet mogelijk zijn gemaakt door een dicbte
bevolking, maar doordat de overvloedige welvaartsbron¬
nen hiervoor aangewend werden. Pas in de izde en ijde
eeuw kreeg de streek een dicbte bevolking. Dit blijkt uit
de vele parocbiesticbtingen in die periode.” Aan bet eind
van de i3de eeuw kende bet klei op veengebied een dicbt
netwerk van dorpen. Door de dicbte bevolking was bet
noodzakelijk de akkerbouw in bet gebied zelf uit te breiden. Hiernaast vond de bevolking zijn bestaan in de drie
bierboven vermelde economiscbe activiteiten, die voornamelijk waren gericbt op de export.
De veenmosvenen in de Scbeldedelta waren spaarzaam bewoond. Alleen ten zuiden van de Maasmond en
de Oude Maas, dicbt bij de kust, werd, evenals aan de
noordkant van de rivier, veenland ontgonnen.™ Deze
veenontginningen zullen tot maaivelddaling geleid bebben. Mogelijk is 00k in bet uiterste zuiden op de grens
met bet buidige Belgie veenland ontgonnen.
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■ 31. De twee Vlaamse abdijen Ter Duinen en Ter Doest hebben
een aanzienlijk landbezit gehad op de Zeeuwse eilanden. Het
behoud van Zuid-Beveland is mede te danken geweest aan de
activiteiten van Ter Doest.

cffectief werd uitgeoefend, konden de vele kleine leen¬
mannen van de koning en abdijen een sterke macbtspositie gaan innemen. Zij maakten zicb de facto meester van
grote gedeelten van de door ben bebeerde eigendommen.
Toen de graaf van Vlaanderen en de graaf van Holland
bier grafelijke recbten verwierven werden de grondbezittende inbeemse beren 00k met bestuurlijke en recbtsprekende taken belast. Deze plaatselijke beren breidden bun
macbt verder uit door de beide graven tegen elkaar uit te
spelen. Vele van deze adellijke macbtbebbers badden
slecbts weinig bezit dat bovendien steeds verder versnipperd werd omdat ze bun bezit, bestaande uit grondeigendom met de bestuurlijke taken binnen dat eigendom,
onder bun zonen verdeelden. Zo was er een toestand ontstaan, dat in ieder dorp meerdere adellijke bestuurders
gevestigd waren, die ieder een deel van zo’n dorp in bezit
badden en bestuurden. Zo'n adellijke grondeigenaar en
bestuurder beette 00k in deze streek een ambacbtsbeer.
De versnippering van een dorpsgebied kon erg ver gaan;
in 1318 werden in bet dorp Yerseke 15, in Wemeldinge 22
en in Kloetinge 24 ambacbtsberen geteld.* Binnen de adel
formeerden zicb na verloop van tijd een aantal macbtige
families, die ieder op den duur door erfenis en koop vele
grand- en bestuursdistricten in bezit kregen. Verder was
van groot belang dat de abdijen 00k verscbillende
ambacbtsbeerlijkbeden verwierven. Hierdoor kregen ze
in bet bestuur een inbreng. Door deze abdijen bleef de
Vlaamse invloed in deze streken, 00k na bet verdwijnen
van bet Vlaamse grafelijke gezag in een groot deel van de
Scbeldedelta in de i3de eeuw, erg groot.

Maatschaj^tpdijkecnstaatkundigegcvolgcn
De op export gericbte exploitatie van bet zeekleigebied
in Zuidwest-Nederland beeft belangrijke maatscbappelijke gevolgen gebad. Voor bet jaar 1000 bestond er geen
grafelijk gezag, omdat dit gebied met veel koningsdomein en domeinen van grote kloosters, onder recbtstreeks keizerlijk gezag stond. Omdat dit gezag weinig
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stromen. Zo ontstond er door dit veengebied via de Honte
een verbinding met de Schelde (afb. 32).'“ Dit wil niet zeggen dat al meteen een nieuwe Scheldemonding ontstond.
Zo is uit pollenanalyse gebleken dat in het nu vetdronken
land van Saaftinge tot het jaar 1000 een ongestootde veengroei plaatsvond. Spoedig nam echter als een van de
gevolgen van de stormvloed van 1014 de invloed van de
zee ook in dit gebied verdet toe. Door de opnieuw breed
uitgeschuurde zeearmen de Zwake en de Wielingen konden via de Honte stotmvloeden binnendringen. Via de
hierdoot ontstane btessen schuurden eb en vloed verscheidene diepe geulen, zoals de Hulsterhavengeul, uit.
Een tweede gevolg was dat deze uitschuring de Honte
verandetde in een zeearm, die op het eind van de izde
eeuw in de bronnen ook als 'mare’ (latijn voor zee) wordt
aangeduid. Vermoedelijk stond deze zeearm toen nog
meer in verbinding met de Zwake via Zuid-Beveland, dan
met de Wielingen. De verbinding met de Wielingen Hep
slechts via enkele kleine geulen. Pas door stormvloeden in
de i3de eeuw zijn deze geulen tot een verlengde van de
zeearm de Wielingen uitgeschuurd, waarna in de i3de
eeuw de Zwake door aanslibbingen werd versmald. Door
deze beide processen ontstond er een doorlopende zeearm

In de iide en izde eeuw nam de mariene invloed in de
Scheldedelta sterk toe. De delta veranderde in een archipel, waar de getijdestromen vrij toegang hadden. De toegenomen mariene invloed werd bevorderd door de maaivelddaling door seinering in de schorgebieden en de klink
van de poelgronden. Het proces van toenemende zeeinvloed is door de stormvloeden van 1014 en 1134 erg bevor¬
derd.
Vcrgroting van de zeearmen; ontstaanWesterschelde
Het voornaamste gevolg van de toegenomen invloed
van de zee was de verbreding en vergroting van de zeear¬
men. Het noordelijk gedeelte bleefaanvankelijk hiervoor
gespaard. Vanuit de Maasmond werden geen grote zeear¬
men gevormd, wel werd het land aan beide zijden overstroomd. Het Haringvliet nam pas in de izde eeuw enigszins in omvang toe. Hierbij werden de veenlanden aan
beide zijden van de zicb vergrotende zeearm, te weten het
zuiden van het huidige Voorne en het westen van het
huidige Overflakkee, meermalen overstroomd.
Meet naar het zuiden, in de dichter bewoonde schor¬
gebieden, was de groei van de zeearmen veel manifester.
Zo werd de Grevelingen breder en dieper uitgeschuurd en
tapte de Striene aan. Een gedeelte van deze rivier veran¬
derde in een zeearm, het Volkerak. De Schelde werd verbreed en verdiept; meer oostwaarts werd het gedeelte tussen Zuid-Beveland en Tholen, waar de Oosterschelde tot
1100 nog een rivier was, verbreed tot een zeearm.”'
Reeds in de rode eeuw werd vanuit de Zwake, en in
mindere mate vanuit de Wielingen, ook het zuidoostelijk
veengebied aangetast. Hietbij wetd de bovenloop van de
Honte aangetapt, waardoor deze rivier westwaarts ging

■ 32. De zeeinvioed is in het uiterste zuidwesten van Nederland
in de tide en 12de eeuw beduidend groter geworden. Er is zich
een nieuwe rivierarm, de Westerschelde, aan hetvormen. In het
gebied ter weerszijden van deze zeearm is klei op het veen neergelegd; er zijn schorren van het Oudland-type ontstaan. Langs
de Westerschelde zijn in de 12de eeuw dijken aangelegd. In het
westen zijn in de monding van Wielingen en Zwin opwassen,
schorren van het Nieuwland-type, gevormd, die reeds voor 1200
bedijkt zijn. Het veengebied is deels ontgonnen tot bouwland,
deels wordt het gebruikt voor de winning van turf.
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ten zuiden van Walcheren en Zuid-Bcvcland. Via deze
zeearni ging cen gedeelte van het Scheldcwater naar zee
stronien: dc Westerschelde was ontstaan.

duinkust (afb. 32). Ook in de Zwake is Nieuwland opgeslibd in de vorm van opwassen en aanwassen.
Omvorming veengebieden
Voor de twee veengebieden in de Scheldedelta had de
toegenomen invloed van de zee grote gevolgcn. Het veengebied tussen Schelde en Maas werd door geulvorming
uiteengescheurd. De diepste geulen, van welke de Bernisse de voornaamste was, stromen zuid-noord om via Voorne-Putten uit te komen in het Maasmondgebied. De tus¬
sen de geulen gelegen venen werden met zout water
doordrenkt en vervolgens slibde een dunne klcilaag op.
Anders dan in de periode 300 tot 800 vond door ingrijpen
van de mens in deze veengebieden geen stabiliscring door
verdergaande sedimentatie plaats. Men ging het zouthoLidende veen direct exploiteren voor de zotitwinning
(afb. 33]. Het met een dunne laag klei opgeslibde veen
werd omkaad; vervolgens werd het zouthoudend veen
weggegraven, waardoor het omkade gebied aanzienlijk
verlaagd werd. Tenslotte werd het omkade gebied aan de
golven prijsgegeven. Omdat in de izde eeuw de oude
bewoonde gebieden reeds van dijken voorzien waren
noemde men dit buitendijkse zoutwinning. Het is waarschijnlijk dat de oorzaken van de sterke uitbreiding van
de zeearmen, die in dit gebied in de volgende ceuwen
plaatsvond, gezocht moeten worden in de buitendijkse
veenafgraving ten bchoevc van de zoutwinning.
Het zuidoostelijk veengebied werd door de zich uitbreidende Westerschelde in tweeen gesplitst (afb. 32).
Zowel aan de noord- als de zuidoever van deze nieuwe
zeearm werd klei op veen neergelegd en ontstonden er
aanwassen. Er waren ook geulen ontstaan, die dichtslibden en vervolgens als kreckruggen in het land zichtbaar
bleven. Er ontstonden hier dus schorren van het ‘Oudlandtype’.
Het veengebied ten noorden van de Westerschelde
werd in het westen begrensd door het Oudland van ZuidBeveland en in het noorden, oosten en zuiden door de
schorren van Ooster- en Westerschelde. Dit gebied werd
opgenomen in de dijkring, die vanaf 1200 Zuid-Beveland
omsloot. Door het winnen van het veen voor brandstofen
voor de seinering werd dit gebied veranderd in een moerassig, laaggelegen gebied dat bekend stond als De Wilde
Moeren.‘“ Een geluk voor dit laaggelegen veengebied was
dat de dijken tot in de i6de eeuw niet zijn doorgebroken.
Ten zuiden van de zich uitbreidende Westerschelde
werden de nieuw ontstane schorren van het ‘Oudlandtype’ in de izde eeuw bedijkt. De nieuw bedijkte gronden
waren bekend vanwege de hoge opbrengsten aan wintergranen. De meer binnenwaarts gelegen gebieden, overwegend bestaande uit poclgronden, werden later voor de
selncring gebruikt. In de iide en izde eeuw werd het
mogelijk het meer binnenwaarts gelegen veengebied
voor de landbouw te ontginnen.™ Dit geschiedde zoals
gebruikelijk door het veen te ontwateren door het graven
van evenwijdige slotcn. Er is niet meer precies na te gaan

AantastmgOudland
Het ontstaan van de zeearmen hccft ecn aanzienlijk
gedeelte van het tussen 300 en 800 gevormde schorrenlandschap vernietigd. In de zeearmen schuurden niet
alleen de kleilagen weg maar 00k het onderliggende veen,
voor zover dit na de moernering en seinering was overgebleven. De overblijfselen van de tussen 300 en 800 ontstane schorren worden in de bodeniktindige literatuur met
de term ‘Oudland’ aangeduid, ter ondcrscheiding van het
vanaf de izde eeuw aangeslibde land. In dit boek zullen
wij ons verder bij dit spraakgebruik aansluiten. Het Oud¬
land dat niet in de nieuw ontstane zeearmen verdween,
werd vooral aan de randen sterk aangetast. Er ontstonden
hier nietiwe geulsystemen. Van de eerste inbraken, die als
gevolg van de stormvloed van 1014 ontstonden, herstelde
het land zich. Dc meeste geulen slibden dicht en in het
achterland werd weer klei neergelegd. Zo ontstond er
binnen het Oudland een tweede generatie getijruggen.
Als gevolg van de stormvloed van 1134 ontstond weer een
aantal getijgeulen. Een aantal van deze geulen werd door
de in dc tweede helft van de izde eeuw aangelegde ringdijken binnengedijkt. Zij slibden dus niet of slechts ten
dele dicht. Ze zijn nu nog als open water of als depressies
in het landschap herkenbaar.
AaiislibbingNieuwIand
Langs en in de zeearmen ontstond er echter 00k nieuw
land. In de sterke stromingen van de zeegaten werd veel
zand meegevoerd en vormden zich zandbanken. Bij
stroomverlegging of-vermindering kan een zandbank
begroeid raken en verder opslibben. Er kan dan fijn materiaal zoals klei sedimenteren. Dit nieuw opgeslibde land
heeft dus klei in de bovengrond en zand in de ondiepe
ondergrond, Omdat er geen veen in de ondergrond ligt,
klinkt het niet sterk in. Als dit nieuwe land voldoende
hoog is opgewassen, wordt het slechts zelden overstroomd en wordt ook dit met schor aangeduid. Met
schorren worden dus twee verschillendc bodemkundige
eenheden aangeduid, te weten het nog niet bedijkte getij¬
ruggen- en poelgebiedenlandschap en het bovengenoemde nieuw opgeslibde land. Wanneer deze laatste schorren
bedijkt zijn, noemen wij dit wederom in navolging van
geologen en bodemkundigen ‘Nieuwland’. Wanneer zo’n
Nieuwland-schor midden in de zeearm ontstaat wordt
het een opwas genoemd. Het meeste Nieuwland vomit
zich echter tegen reeds bestaand land waar de stroomsterkte afgercnid wordt en luwten voorkomen. Deze aanslibbingen aan bestaand land worden aanwassen
genoemd. Vddr 1250 is er slechts sporadisch sprake van
opwassen en aanwassen. In de brede gcmeenschappelijke
mond van de Wielingen en het Zwin ontstonden opwas¬
sen op zandbanken achter enkele rcstanten van de oude
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■ 33. Bij het selneringsproces, zoals hier buitendijks bij Zierik-

welk gedeelte oncgonneii werd omdat het gebied later
door het winncn van turf en verschillcnde inbrakeii van
de Westerscheldc totaal veranderd is. Wcl is in het pleisto¬
cene zandgebied, gelegen aan beide zijden van dc huidige
grens met Belgie, dat door het verdwijncn van het veen
aan de oppervlakte is gekomen, het karakteristieke verkavelingspatroon van de veenontginningen gehandhaafd.
Vanaf het laatste kwart van de izde eetiw werd zowel in
de ontgonncn als in de niet ontgonnen veengebieden turf
gestoken. De Vlaamse graafhaalde zowel uit de poelen als
het veengebied grote inkomsten door de seinering en
turfwinning tcgen aanzienlijke somnien uit te geven.’^
Door de seinering, ontwatering en turfwinning daalde
het maaiveld in dit zeer intensief benutte gebied. Doordat dit gebied erg te lijden had van stormvlocden, zoals in
1214 en 1248, werd het land sterk aangetast. Hoewel het
aangetaste land gedeeltelijk iedere keer weer op de zee
herwonnen werd, kan men toch stellen dat er vanaf 1200
ten zuiden van de Westerschelde meet land vcrloren ging,
dan door bcdijkingen werd aangewonnen.

zee is weergegeven, vonden de volgende handelingen plaats. De
darink werd uit de grond gespit en vervolgens op hopen te
drogen gelegd. Dit werd vervolgens verbrand. De sterk zouthoudende as werd naar de zoutketen gevoerd waar het met zeewater
vermengd, in grote pannen boven turfvuren tot zout werd ingedampt.

een tot twee meter hoog. De veeteclt was in deze periode
nog het voornaamste middel van bestaan. Om het vee in
veiligheid te brengen werden in deze periode 00k veel
nieuwe stellen, kunstmatige hoogten dicnend tot tijdelijke wijkplaatsen van het vee, opgericht. Om de invloed
van kreckvorming tegen te gaan werden vele nieuw ontstane kreken afgedamd. Deze iidc-ecuwse dammen zijn
zowel op Walcheren als op Zuid-Beveland en Schouwen
aangetoond (afb. 34].’“
In de tide eeuw was er in de Schcldcdelta nog geen
sprake van regionale dijkbouw. Wei kwam hier en daar
lokale dijkaanleg voor. De noodzaak voor de aanleg van
regionale dijken was kennelijk nog niet aanwezig; het
gebied werd in de tweede helft van de tide eeuw en het
eerste kwart van de izde eeuw niet meet geteisterd door
stormvloedcn. Men kan stellen dat de ontwikkeling van
dit gebied ongestoord voortgang vond.
De stornivloed van 1134 had veel grotere gevolgen dan
die van 1014. Grote stukken van het gecultiveerde Oud¬
land verdwenen in de zich uitbreidende zeearmen. Nu
was regionale dijkaanleg wel noodzakelijk om het woongebied te beschermen tegen de zee. Deze dijkaanleg was
voor 1200 voltooid. De grote eilanden van het latere Zeeland als Schouwen, Zuid-Beveland, Noord-Beveland en

Dammen en dijken
In het voorgaande hebben wij al enkele nialen gesproken
over bedijkingsactiviteiten. Vanaf de izde ecuw is winst
en verlies aan land een samenspel gewecst van bedij¬
kingsactiviteiten en toegenomen invlocd van de zee.
Zoals hierboven is gemeld, was er in de eerstc helft van de
iide eeuw een toegenomen invloed van de zee, ingeleid
door de stornivloed van 1014.“^ De bewoners van het
Oudland trachtten zich te beschermen tegen de toegeno¬
men zeeinvloed door het opwerpen van woonhcuvels van
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