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zowel van de zijde van de aannemers als van de directie.
Het sluiten van de dijkgaten in 1953 was een veel groter
en kostbaarder werk dan het dichten van de bressen in

tegenover een overmacht had gestaan, door hogere krachten besmurd. Natuurlijk eiste de publieke opinie een snel
herstel van de schade. Dit kwam echter slechts langzaam
op gang, niet als gevolg van administratieve of politieke
geschillen, maar als gevolg van de tijd die onvermijdebjk

1944-1945. Er moest bij de toepassing van caissons van zeer
grote elementen worden gebruik gemaakt, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde Phoenix caissons van
x 19 x 19 m
met een gewicht van 7.500 ton (afb. 32]. Deze waren des-

gemoeid is met bet mobiliseren van mankracht en tverktuigen, bet inrichten van verbbjven en de organisatie van
verbindingen. Ook de bouw van caissons, waarvan reeds
spoedig tverd voorzien dat deze in groten getale voor her
sluiten van de bressen nodig zouden zijn, vergde tijd.

tijds gemaakt ten behoeve van de landingen van de geallieerden en gelukkig was een aantal van deze elementen in
Engelse havens aanwezig. Zij waren reeds gebruikt bij de
sluiting van het stroomgat bij Rammekens op Walcheren.
Evenals destijds op Walcheren verliep het sluiten van
de grotere stroomgaten niet altijd even voorspoedig. Met
het oog op de tijdsfactor moest veelal worden geimproviseerd en moesten grotere risico’s worden genomen dan
bij werken in Vredestijd’ aanvaardbaar wordt geacht.
Ook konden een paar grote stroomgaten niet volgens het
oorspronkelijke trace worden gesloten, maar moest wor-

Toch tvas op i mei 1953 reeds 180.000 ha land weer drooggelegd en werden in die maand alle bressen hersteld en
alle stroomgaten gesloten; op negen na, waaronder de
grootste.
Een grote steun bij de werken was bet feit dat gebruik
kon worden geniaakt van de ervaring die was opgedaan
bij bet sluiten van de dijkgaten op bet eiland Walcheren.
Dit had niet alleen betrekking op de technische methoden maar ook op bet waterloopkundig onderzoek en op
de bij de werken betrokken personen in alle functies

■ 16. Stroomgat 1953.
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den temggetrokkcn op een meer binnenwaarts gelegen en dus langere linie - waar de uitgeschuurde gculen nog
niet zo diep waren. Het laatste stroomgat werd gesloten
op 6 november 15153.
De publieke opinie eiste natuurlijk ook dat maatregelen zouden worden gcnomen zodat een ramp als die welke
men had beleefd ‘zich niet meer zou kunnen herhalen’.
Het idee om de zeegaten af re sluiten met dammen in de
kustlijn sprak iedereen aan. Natuurlijk werd dir niet zonder nader onderzoek en motivering aanvaard. Reeds op 21
februari 15153 werd een Deltacommissie gei'nstalleerd die
aan regering en parlement advies moest uitbrengen. In
mei van hetzelfde jaar werden reeds twee interim adviezen uitgebracht, waarin de eerste meest urgente werken
werden voorgesteld.” Een verstrekkende beslissing werd
door regering en parlement in 1958 genomen door de aanvaarding - met een zcer grote meerderheid - van de Deltawet.^'* Deze wet bevat de hoofdtrekken van het Deltaplan
en zal in het navolgende nader worden beschreven. In ip6o
verscheen het definitieve rapport van de Deltacommissie,
waarin onder andere de geschiedenis, de economische
motivering en technische realisatie werd uiteengezet.*^
Schets van het Deltaplan van 15157
Het is een algemeen aanvaarde praktijk om bij de verwerking van grote, urgente projecten niet te wachtcn met de
feitelijke uitvoering totdat de resultaten van alle beno-
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digde studies beschikbaar zijn, alle werken in detail zijn
ontworpen en alle administratieve procedures zijn afgewikkeld, maar om te beginnen zodra de middelen aanwezig zijn. Vanzelfsprekend moet een algemeen basisplan
aanwezig zijn dat voldoende flexibel is om latere aanpassing aan de geleidelijk beschikbaar komende resultaten
van studies mogelijk te maken. In sterke mate gold dit
ook voor het Deltaplan. Meer dan in vele andere gevallen
was hierbij spoed geboden. Het land was weliswaar
teruggewonnen, maar de vijand bleef aanwezig en de
kans op een nieuwe aanval was immers even groot als
vddr zijn offensief van 15153. Daarom was het nodig om
prioriteit te verlenen aan die onderdelen van het defensiesysteem die in februari 15153 het zwakst waren gebleken. Hierop hadden de eerder genoemde interim adviezen betrekking.
Het eerste betrof de afsluiting van de Hollandse IJssel
ten oosten van Rotterdam. De dijken langs deze rivier, die
via de Nieuwe Waterweg in open verbinding stond met
de zee, werden zwaar beschadigd. Op een plaats - nabij
Ouderkerk - dreigde een dijkdoorbraak die slechts met
grote inspanning, improvisatie - het zinken van een
schip in de zich vormende bres - en geluk kon worden
bedwongen. Indien dit niet gelukt was, zou de ramp veel
omvangrijker zijn geweest, namelijk door inundatie van,
ook stedelijke, gebieden tussen Rotterdam en Amster¬
dam. Het maatschappelijk leven in Nederland zou dan
gedurende enige jaren ontwricht zijn geweest. Bij de
beslissing over de keuze tussen dijkverhoging langs de
rivier enerzijds en afsluiting nabij Rotterdam anderzijds.
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geeft de commissie op grond van summiere beschouwingen verre de voorkeur aan een afsluiting met beweegbare
schuiven (afb. 19]. Deze zullen meestal open staan met bet

dijk heeft 00k betekenis als vluchtheuvel en veilige verbindingsweg indien toch nog eens een calamiteit zou
optreden.

oog op de afwatering en scheepvaart en alleen worden
gesloten wanneer het peil in de Nieuwe Waterweg een

Een derde interimadvies (februari r954] ging in op de
hoofdlijnen van het plan (afb. 19).^’’ Voorop stond de ver¬
hoging van de veiligheid van het Deltagebied. Deze kon
op twee manieren worden bereikt: dijkverhoging en
afsluiting. Ten aanzien van een afsluiting van de estuaria

bepaald niveau overschrijdt. De voorkeur van de commis¬
sie was onder meer gebaseerd op de volgende feiten:
- bij een afsluiting kunnen de bestaande, dijken, na herstel, gaan fungeren als tweede verdedigingslinie;
- afsluiting kan eerder gereed zijn dan dijkverhoging;
- de kosten van een afsluiting zijn aanzienlijk lager dan
die van een dijkverhoging van enige betekenis;
- de bestaande dijken rusten veelal op een veenbodem,
waarvan bij dijkverhoging nieuwe zettingen te verwachten zijn.
Reeds in 1958 was de afsluiting van de Hollandse IJssel een
feit(afb. 18].
De tweede topprioriteit bestond uit de verhoging van de
Schouwense dijk. Dit is een binnendijk tussen de polder
Schouwen, die op 1 februari 1953 werd overstroomd, en de
polders ten oosten van deze dijk die toen voor overstroming gespaard bleven (afb. rg].^"' Om bij toekomstige
doorbraken van de dijken de polder Schouwen makkelijker re kunnen herstellen, werd deze polder in twee ongeveer gelijke delen verdeeld door een delingsdijk, lopende
van de Schclphoek naar Brouwershaven. Teneinde het
oostelijk gebied te beschermen tegen een nieuwe aanval,
zolang de polder Schouwen nog gei'nundeerd was, werd
een aanzienlijke verhoging van de binnendijk noodzakelijk geacht (tot 5,0 m+NAP]. Een dergelijke hoge binnen¬

was in de opdracht aan de Deltacommissie vastgelegd dat,
mocht tot afsluiting worden besloten, de Nieuwe Water¬
weg en de Westerschelde in ieder geval open zouden moeten blij ven met het oog op de scheepvaartbelangen van de
havens van Rotterdam en Antwerpen. Langs deze wateren
zouden de dijken dus moeten worden verhoogd. Bleven
over; het Haringvliet, het Brouwershavense Gat en de
Oosterschelde (de Brielse Maas was reeds in 1950 afgesloten]. Hier adviseerde de commissie met beslistheid om
afsluitingen in of nabij de kustlijn te verkiezen boven
dijkverhogingen. Afsluitingen houden een element van
veiligheid in dat dijkverhogingen niet kunnen bieden,
namelijk de aanwezigheid van twee verdedigingslinien.
Hoewel moeilijk te taxeren, kan deze verhoging van de
veiligheid als zeer belangrijk worden aangeslagen. Vooruit lopend op de latere studies over de gewenste graad van
veiligheid (Deltarapport ip6o] stelde de commissie dat, in
geval de oplossing met de dijkverhoging zou worden verkozen, men tot verhogingen van 1,5 a 2 m zou moeten
overgaan. Hierbij werd overwogen dat men bij de bepaling van de nieuwe dijkhoogten niet kon uitgaan, zoals
■

18. Stormvloedkering in de Hollandse IJssel.
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Ondanks het open blijven van de Nieuwe Waterweg
zouden de stormvioedstanden in de benedenrivieren en
voormalige estuaria aanzienlijk lager zijn dan voorheen
als gevolg van de beperkte capaciteit van de Nieuwe
Waterweg. Het gestelde doel wat de veiligheid betreft was
hiermee bereikt.
Afsluitingen hadden daarnaast nog andere grote voordclen. Deze lagen op de eerste plaats op het gebied van het
verziltingsverschijnsel. De dammen verhinderen het
binnendringen van zeewater in dc estuaria en doordat
zoet water door de Rijn en de Maas wordt aangevoerd en
veel water door sluizen naar zee wordt afgevoerd zou het
water in de Deltameren spoedig een laag zoutgehalte vertonen. Doordat de Nieuwe Waterweg echter open bleef,
zou het indringen van zeewater hier blijven doorgaan.
Deze indringing is maxiniaal bij lage afvoeren van de
rivieren. Door evenwel dc Haringvlietsluizcn gesloten te
houden, kon men de gehele afvoer van de Rijn en de Maas
concentreren naar de Nieuwe Waterweg en daarmee de
verzilting binnen bepaalde grenzen houden.
In het derde interim advies werd ook een eerste, zeer
voorlopige raming gegeven van de kosten van het bovengeschetste Deltaplan (met inbegrip van de noodzakelijke
dijkverhogingen langs Rotterdam en Westcrschelde), na-

19. Het Deltaplan van 1957 (met globale traces).

vroeger gebmikelijk was, van de hoogst bckende waterstanden maar mocst aannemen dat deze waterstanden,
hoe uitzonderlijk ook, nog aanzicnlijk konden worden
overschrcden. Dc oplossing van het bouwen van de afsluitingen zou wat de kosten betreft van ‘dezclfde ordc van
grootte’ zijn als de oplossing met de dijkvcrhogingen en
die punt kon dus geen doorslag geven. Afbeelding ig geeft
de voorgestelde afsluitingen weer met de globale traces.
Nadere studies zouden dc exacte lokaties moeten aangeven evenals de eventuele noodzaak van zogenaamde
secondaire dammen waarop hieronder nog nadcr zal
worden ingegaan.
De dammen in drie grotere estuaria verhinderen de
afvoer van overtollig water naar zee. De capaciteit van de
Nieuwe Waterweg, die imniers open bleef^ was daarvoor
ten enen male onvoldoende. Er moesten dus uitwateringssluizen worden gebouwd, in analogie met de sluizen in de Afsluitdijk van dc Zuiderzeewerken. Deze sluizen kunnen naar behoefte bij laag water op zee worden
geopend, zodat overtollig water naar zee kan worden
geloosd. Het lag voor de hand deze sluizen te bouwen in
de afsluitdam van het Haringvlict.
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en de Oosterschelde - niet tcgelijkertijd zouden kunnen
worden uitgevoerd. Daarvoor waren de werken te
omvangrijk. Daarom was het van belang zoveel mogehjk
ervaring op te doen en het lag voor de hand om de afsluitingen in de tijd uit te voeren in volgorde van grootte. En
dus werd de volgorde: Haringvliet, Brouwershavense Gat
en als laatste de Oosterschelde. Wanneer echter een estuarium afzonderlijk wordt afgesloten, veranderen de
stromingen en daarmee de bodemconfiguratie in de
andere estuaria. Deze zullen uitschuren en een latere
sluiting bemoeilijken. Men nicest dus een scheiding aanbrengen tussen de vloedkommen achter elk estuarium.
Hierdoor werd het getijvermogen van een mending
beperkt, wat de feitelijke sluiting vergemakkelijkte. De
bovengenoemde scheiding werd bereikt door middcl van
zogenaamde secondaire danimen. Deze hebben dus een
hydraulische en niet zozeer een waterkerende functie.
Wei zijn zij van veel betekenis voor de verkeersverbindingen. In het Deltaplan konien drie van zulke secondaire
dammen voor: de reeds genoemde Zandkreekdam [i960],
de Grevelingendam [15)^5] en de Volkerakdam (15)70). De
dam in de bovenmond van de Grevelingen is noodzakelijk om te vermijden dat ontoelaatbare stroomsnelheden
in het Zijpe en elders ontstaan wanneer of het Brouwers¬
havense Gat of de Oosterschelde was afgesloten. De dam
in het Volkerak zou in ieder geval gereed moeten zijn
wanneer het Haringvliet werd afgesloten.
In de Grevelingendam werd een schutsluis gebouwd.
De noordelijke geul in het trace werd gesloten volgens de
zogenaamde geleidelijke sluitingsmethode, waarbij een
stenen drempel in horizontale lagen werd opgetrokken.
De stenen werden daarbij door een kabelbaan aangevoerd. Deze methode werd geintroduceerd als een experi¬
ment teneinde een altcrnatieve sluitingsmethode naast
de caissonmethode te hebben. Door allerlei oorzaken trad
een jaar vertraging op.
Veel vlotter verliep de sluiting van het grotere en diepere Volkerak. Het westelijke, ondiepe deel van 4 km kon
zondcr meet worden opgespoten met zand. Voor het 00stelijk deel, bestaande uit een diepe geul met grote
stroomsnelheden, werd ecu sluiting met doorlaatcais¬
sons een geschikter methode geacht dan die met de kabel¬
baan. Daar de Volkerakdam de belangrijke scheepvaartroute Rijn-Maas-Antwerpen kruist, werden twee grote
schutsluizen in de dam gebouwd; later kwam daar nog
een derde bij. Ook werd een pleziervaartsluis en een doorlaatsluis gebouwd.
Tijdens de uitvoering van al deze werken werden de
waterloopkundige en constructieve voorbereidende stu¬
dies voortgezet. Een deel van deze resultaten is neergelegd in het reeds genoemde eindverslag van de Deltacommissie uit i960. Hierin wordt een nadere motivering en
verantwoording gegeven van vele zaken waarop moest
worden vooruitgelopen. Een daarvan betrof de graad van
veiligheid die voor de toekomstige toestand moest wor¬
den nagestreefd. Dit werd in belangrijke mate bepaald

melijk 1,5 tot 2 miljard gulden [valuta 15)54). Men hoopte
in 15)78 de werken te kunnen voltooien.

Eerste fase van de Deltawerken
Eerstc werken en verdcrc uitbreiding van het plan
Het eerste grote werk in het kader van een onmiddellijke
respons op de ramp en een versterking van een zeer zwak
en kritiek punt in het verdedigingssysteem was de eerder
genoemde afsluiting van de Hollandse IJssel. Deze bestaat uit een dubbele stormvloedkering. Beide keringen
zijn voorzien van verticale schuiven met een breedte van
80 m en voorts van een schutsluis en een verkeersbrug.
Deze en de eerste kering kwamen gereed in 15)58; de tweede kering pas in 1976. Anders dan bij de eerste kering kan
deze 00k bij sterke stroming worden gesloten. Met het
oog op de scheepvaart is een grote doorvaarthoogte toegepast namelijk 12 m+NAP in open stand.
Voorts had de Deltacommissie in het vierde interim
advies de aanbeveling gedaan eveneens op kortc termijn
over te gaan tot afsluiting van het Veerse Gat en de Zandkreek, het zogenaamde Drie-eilandenplan.’^ Het hoofddoel van dit plan, in het bijzonder wat betreft de sluiting
van het Veerse Gat, was het verkrijgen van ervaring over
constructiewijzen, materialen en materieel, die zouden
kunnen worden toegepast bij de grote afsluitdammen
van Brouwershavense Gat en Oosterschelde, zo hiertoe
zou worden besloten.
Oni over voldoende tijd voor proefnemingen te kun¬
nen beschikken, zou hot werk op korte termijn onder
handen moeten worden genomen. De Commissie nieende dat een beslissing over de afsluiting van het Veerse Gat
en de Zandkreek niet afhankelijk behoefde te worden
gesteld van de beslissing over de hoofdlijnen van het Deltaplan, zoals gesteld in het derde interimrapport.
immers, zelfs wanneer in het algemeen aan een verster¬
king en verhoging van het bestaande dijkenstelscl de
voorkeur zou worden gegeven, dan zou toch de afdamming van het Veerse Gat en de Zandkreek de meest aangewezen wegzijn.
Hoewel uit tactisch oogpunt de afsluiting en de bouw
van de sluizen in het Haringvliet een grotere prioriteit
had dan het Drie-eilandenplan, werd toch met laatstgenoemde werken begonnen. De voorbereidende studies en
ontwerpen van de werken in het Haringvliet zouden
namelijk nog een paar jaar vordcren en men kon deze tijd
dus voor een vroege uitvocring van het Drie-eilandenplan gebruiken. De Zandkrcckdam werd onder grote
publickc belangstelling op 4 mei i960 gesloten met behulp van twee aan elkaar gckoppelde caissons; het grotere
Veerse Gat volgde op 25 april 1961. Bij deze sluiting werden
zeven doorlaatcaissons van 45 x 20 x 20 m gebruikt.
Het was van de aanvang afduidelijk dat de dric grotere
afsluitingen
- het Haringvliet,
het Brouwershavense Gat
O
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door de hoogte van de stormvloed waartegen men zich
wilde wapenen. In plaats van her reeds genoemde concept
van ‘hoogst waargenomen stormvloedpeil plus een zekere overhoogte’ werd uitgegaan van de frequentie van
stormvloedstanden, dus van de kans op het optreden van
een bepaalde stand. Deze frequencies werden vastgesteld
op grond van historische gegevens. In Nederland doet
zich de, in de wereld uitzonderlijke, omstandigheid voor,
dat betrouwbare gegevens over een periode van circa too
jaar beschikbaar zijn. Door extrapolatie van de frequentielijn kon een inzicht worden verkregen in de kans van
het optreden van zeer hoge stormvloeden.
Het frequentieconcept maakte het mogelijk de econo¬
mic bij het beslissingsproces te betrekken. Immers, hoe
hoger de dam of dijk hoe hoger de kosten, maar des te
lager de schade uitgedrukt als gemiddelde per jaar. Een
lagere dam kost minder, maar de gemiddelde jaarlijkse
schade is hoger. Er moet dus ergens een economisch opti¬
mum zijn, dat onder meet afhangt van de economische
waarde van het te beschermen gebied. Op grond van zulke
en andere beschouwingen kwam de Deltacommissie tot
de conclusie dat als ontwerppeil 5,0 m+NAP te Hoek van
Holland moest worden aangehouden. Dit peil is 1,15 m
hoger dan de hoogste stand op r februari 1953. Het is
bekend geworden als ‘Deltahoogte’. De overschrijdingsfrequentie van dit peil is gemiddeld eens per 10.000 jaar.
Er is met andere woordcn een kans van 1% in 100 jaar dat
dit peil zai worden bereikt of overschreden. Zoals kon
worden verwacht, is het bovenomschrcven besluitvormingsproces ook toegepast op andere dijken in Neder¬
land, zowel dijken langs de zee als dijken langs de rivieren.
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■ 20. De Haringvlietsluizen.

Bij het ontwerpen van de Haringvlietsluizen kwam men
voor enige nieuwe problemen te staan, waarvoor niet op
korte termijn een oplossing kon worden aangegeven. Er
moesten speciale onderzoekingen en studies worden uitgevocrd die, mede door tijdgebrck, niet altijd tot duidelijke antwoorden Icidden. Bij de ontwerpbcslissingen
moest ten dele op algemeen inzicht en gevoel worden
afgegaan waarbij meningsverschillen tussen de ontwerpers onvermijdelijk waren.
Twee grote punten van zorg drongen zich op bij het
ontwerp: de afvoer tijdens vorstperioden van drijfijs op de
benedenrivieren naar zee en de golfaanval tijdens stormen uit zee op de afsluitingsmiddelen en de pijlers. Het
eerste punt leidde ertoe openingen van aanzienlijke
breedte (56,5 m] toe te passen. Daardoor konden geen ver-

Haringvlietsluizen
In de jaren 1957-1971 werd in het Haringvliet een complex
uitwateringssluizen gcbouwd teneinde overtollig vloedwater van de Rijn en de Maas naar zee af te voeren. Uit
label 2 blijkt dat de Haringvlietsluizen in belangrijke
mate de afmetingen van de uitwateringssluizen van het
Ijsselmeer overrreffen. Zij zouden later (in 1986) weer
worden overtroffen door de doorlaatsluizen in de Oosterschelde, die evenwel een geheel andere functie hebben.
De laatste zijn de grootste sluizen ter wereld.

■ label 2. Afmetingen van stroomsluizencomplexen.

Breedte
opening
in m

Aantal
openingen

Totale breedte
openingen
in m

Spuisluizen Ijsselmeer

12,0

25

300,0

4,4

1.320

Spuisluizen Haringvliet

56,5

17

960,5

5,5

6.000

Doorlaatsluizen Oosterschelde

40,0

62

2.480,0

varierend

14.000

288

Drempel Doorstroominm-NAP
profiel
in m^
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ticale schuiven worden toegepast, zoals bij de spuisluizen
van het Ijsselmeer, maar moesten de ingewikkelder segmentschuiven worden ingevoerd (afb. 20]. Voorts moest
de onderkant van de balkbrug op niet minder dan 6
m+NAP worden aangebracht, opdat zonodig ijsbrekers in
de doorlaatopeningen zouden kunnen opereren. Indien
een paar jaar meer tijd beschikbaar was geweest voor de
studies naar de ijsbezetting, zou zijn gebleken dat het
gehele probleem veel minder ernstig was dan veiligheidshalve moest worden aangenomen. Het kunstwerk had
dan minder hoog en 00k ‘lichter’ kunnen zijn. Ook het

profiel had wat kleiner kunnen zijn. In verband met een
onenigheid binnen de Deltacommissie over de datum
van sluiting van de Volkerakdam, was er rekening gehouden met de mogelijkheid dat tot sluiting van de dam zou
moeten worden overgegaan met een open Volkerak.
Daardoor is het doorstroomprofiel wat groter uitgevallen
dan achterafgezien nodig was geweest.

■ 21. Het Deltaplan van 1986, met de namen van de compartimenteringsdammen.

' Rotterdam
A. Hollands Diep
B. Haringviiet
C. Grevelingenmeer
D. Oosterschelde
E. Westerschelde

VOORNE
GOEREE

drecht
HOEKSE WAARD
OVERFLAKKEE

SCHOUWEN

6

5£

DUIVELAND

'

~

Willemsstad

Moerdrjk

—'I"

THOLEN
('

WALCHEREN
..
Middelburg
Iburg

Vlissingen

Roosendaal

Goes

Bergen op Zoom

ZUID-BEVELAND

Terneuzen\

zout {geti])

zout (stagnant)

zout (gereduceerd getij)

zoet

I

brug

7.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7 7.
12.
13.
14.

Stormvioedkering Hollandse IJssel (1985)
Haringviietdam met uitwateringssluizen en scheepvaartsluizen (1971)
Brouwersdam met doorlaatsluis (1972)
Grevelingendam met scheepvaartsluis (1965) en doorlaatmiddel (1965)
Philipsdam met scheepvaartsluizen (1987)
Volkerakdam met scheepvaart- en inlaatsluizen (1970)
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Tweede fase van de Deltawerken

Omdat de totale breedte van het Haringvliet ter plaatse 4,5 km bedraagt en sluizen daarvan circa i km innemen, moesten aan weerszijde van de sluizen afsluitdammen worden gebouwd tot een totale lengte van 2,5 km.
Evenals de sluizen van het Ijsselmeer werden de Haringvlietsluizen in een open bouwput met bronbenialing
gemaakt. Na voltooiing van de kunstwerken werd de
omringdijk opgeruimd. Omdat de aansluitende noordelijke afsluitdam eerst daarna werd aangebracht, konden
de sluizen de functie van doorlaatcaisson vervullen.

Milieu en afsluiting van de Oosterschelde
Reeds tijdens de bouw van de dam in het Brouwershaven¬
se Gat was men begonnen met de voorbereiding van de
afsluiting van de Oosterschelde. Niet alleen wat het ontwerp betreft, maar 00k over de aanmaak van materialen
en de voorbereidende werken. Overeenkomstig het Deltaplan was voorzien dat de afsluiting zou bestaan uit een
gesloten waterdichte dam, zoals 00k bij het Brouwersha¬
vense Gat. De sluiting werd verwacht in 1978 en zou met
kabelbanen of met doorlaatcaissons worden uitgevoerd.
Het zou allemaal echter geheel anders lopen.
Net zoals in andere geindustrialiseerde landen met
een steeds toenemende welvaart, begon tegen het einde
van de jaren ’^o in Nederland een groeiende ongerustheid
te heersen over de toenemende vervuiling van het oppervlaktewater; met inbegrip van de Rijn, de voornaamste
leverancier van zoet water. Ook zag men ‘natuurgebieden’ snel verdwijnen als gevolg van industrievestigingen,
havenaanleg, landaanwinning en woningbouw. Tegenover een toenemende welvaart en veiligheid stond een
verlies van ecologisch waardevolle gebieden, zoals de
Oosterschelde met zijn specifiek brak milieu en specifieke
flora en fauna.
In 1971 verscheen het eerste rapport van de ‘club van
RomeV* dat in Nederland meer indruk maakte dan in
vele andere landen. De Partij van de Arbeid besloot de
kwestie van een open of een gesloten Oosterschelde in
haar verkiezingsprogramma op te nemen en de instelling
van een ‘nieuwe Deltacommissie’ te bepleiten. Met het
aantreden van het kabinet van Den Uyl werd de Commissie Klaassesz ingesteld (1972]. Deze kwam in 1974 met een
verrassend voorstel, waarmee zowel behoud van het
brakke milieu als een aanzienlijke reductie van de stormvloedstanden zou worden bereikt.” Het voorstel hield de
bouw van een blokkendam in, die waterdoorlatend zou
zijn. De dam zou stormvloeden niet geheel buiten sluiten, maar door de barriere in de mond zou de vulling van
het bekken lang duren. Later bleek deze oplossing niet
uitvoerbaar te zijn, doch het beginsel van een deels open
stormvloedkering werd aanvaard, evenwel met de voorwaarde dat de doorlatende dam niet meer dan 2,1 miljard
gulden meer mocht gaan kosten dan een dichte dam (kosten in 197^ 1,5 miljard gulden).
In 1979 besloot de Kamer tenslotte tot de bouw van een
stormvloedkering met beweegbare schuiven, analoog aan
het kunstwerk in de Hollandse IJssel.'*” Het besluit werd
genomen zonder dat een goed inzicht bestond in de werkelijke kosten van deze oplossing, maar het was vermoedelijk de enige weg om het kabinet Den Uyl te redden. Bij
een beslissing voor een dichte dam zouden naar verwachting de linkse fracties uit de regering zijn gestapt. Bij een
besluit voor een geheel open Oosterschelde - maar wel
met een dijkverhoging tot Deltahoogte - zouden de

Afsluiting van het Brouwershavense Gat
De afsluiting van het Brouwershavense Gat (de Brouwersdam] in 1978 zou de op een na grootste afsluiting in
Nederland worden die tot die datum was uitgevoerd. Dit
volgt uit de volgende getijvermogens, die een eerste aanwijzing geven voor de omvang van een sluitingsoperatie.
Getijdevermogens

miljoenm^

Afsluitdijk Zuiderzee
Walcheren (Nolle) grootste uitbreiding
Schouwen, Schelphoek
Veerse Gat
Haringvliet
Brouwershavense Gat
Oosterschelde

575
11
130
70
2^0
3^5
1.100

Door de afsluiting van het Brouwershavense Gat werd de
Grevelingen een meer; het Grevelingenmeer. Bij de keuze
van het trace werd rekening gehouden met veiligheidsoverwegingen, leidend tot een zo westelijk mogelijk
trace, met constructieve overwegingen, zo min mogelijk
diepe sluitgaten, en met het behoud van een marien
natuurreservaat. Uiteindelijk werd gekozen voor een
trace met een totale lengte van 6 km. Hiervan kon 3,5
km als een zanddijk op ondiepe zandplaten in het mid¬
den worden aangelegd. Voor het zuidelijk sluitgat werd
wegens de schuin oplopende bodem een kabelbaansluiting toegepast. Voor het noordelijk sluitgat werd de
methode met doorlaatcaissons gekozen. Hierbij werd op
grond van experimenten een nieuw type caisson toege¬
past met een gewelfde bodem en 2 m hoge verticale ribben in de lengterichting van de caisson. Deze dringen
door in de stenen drempel, tot de caisson voornamelijk
rust op de plaatsen waar de onderkanten van ribben en
vloer samenvallen. Hierdoor kon de lengte van de cais¬
sons worden vergroot van 45 tot 68 m, wat de snelheid van
werken vergrootte en de risico’s verkleinde. Beide sluitga¬
ten werden in 15)78 afgegrendeld.

,^
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rcchtsc fracties waarschijnlijk zijn opgestapt. De stcllingname van de rechtse fracties werd vooral beinvloed door
de sterke voorkeur van de bcwoners rondom de Oosterschelde die, me: uitzondcring van de vissers, aan de veiliger optie van een volledige afsluiting van de Oosterschelde de voorkeur gavcn. De stormvioedkering werd dus niet
allccn uit milieu-overwegingen aangelegd, maar ook om
politieke: ‘Het was een typisch welvaartscomproniis; een
poging om een onovcrbrugbare tegenstclling met veel
geld wcg te stoppen’d' In het licht van de geschiedenis
doet de gehele zaak wat paradoxaal aan, daar men ceuwen
lang in het lage deel van Nederland niets andcrs heeft
gedaan dan het milieu grondig te veranderen (afb. 21].
Weldra zou blijken dat de kosten van dit wcrk zouden
oplopen tot meet dan 8 miljard gulden, waarbij 200 miljoen gulden aan voorbereidende werken letterlijk in het
water bleken te zijn gesmeten. Zoals hierboven is gebleken heeft zich omstreeks dezelfde tijd bij de uitvoering
van de Zuiderzeewerken een overeenkomstige, maar
minder kostbare beleidswijziging voorgedaan met
betrekking tot de droogmaking van de Markerwaard. Het
besluit om deze inpoldering alsnog door te laten gaan,
kan later nog altijd worden genomen indien daaraan
behoefte zou ontstaan.
Compromis-oplossing die tot een technische innovatie
leidde
Er is voor de afsluiting van de Oosterschelde een hoge
prijs betaald. Erkend moet echter worden, dat hiervoor in
technisch opzicht een heel bijzonder kunstwerk is verkregen: een echte innovatie die 10 of 20 jaar tevoren nog

als een gevaarlijke herscnschim werd beschouwd. Wei
moesten uitgebreide grondmechanische, watcrloopkundige, morfologische, statistische en constructieve onderzoekingen worden verricht, waardoor de voltooiing van
de Deltawerken een aantal jaren werd vertraagd.
Doorlaatsluizen moesten worden gebouwd die onder
normale omstandigheden open staan, zodat dc vloed- en
ebstromen blijven bestaan en daardoor de getijbeweging
en het hoge zoutgehalte van het voormalige open estuarium gehandhaafd blijven. Wanneer het zeepeil een bepaald niveau overschrijdt, worden de schuiven gesloten
en zij blijven gesloten zolang de abnormaal hoge zeestanden voortduren. Wilde men het voormalige regime geheel intact laten, dan moest het totale doorstroomprofiel
van de sluizen gelijk zijn aan het oorspronkelijke profiel
van 80.000 m^ over de gehele lengte van g km met een
grootste geuldiepte van 35 m. Dit was evenwel technisch
noch financieel haalbaar.
Er moesten drie gesloten dammen over de drie ondiepe platen in het trace' worden aangelegd, waar reeds werkhavens waren gemaakt. Daartussen zouden de trajecten
met beweegbare schuiven komen. Bestudeerd werden
doorlaatopeningen van respectievelijk 11.500, 14.000 en
20.000 mf waarbij met de grootste opening slechts een
onbetekende teruggang van het mariene milieu werd
verwacht. Met de kleinste opening waren problemen ech¬
ter niet uitgesloten. Wederom werd een compromis
gesloten: 14.000 mf De grootste opening zou overigens
‘slechts’ 160 miljoen gulden me'er hebben gekost. Een
groot probleem - het moeilijkste van Zuiderzeewerken
■ 22. De Oosterscheldedam.
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23. Pijiers van de Oosterscheldedam.

en Deltawerken - was het ontwerp en bouw van de doorlaatsluizen. Hierbij werden nieuwe en nog niet toegepaste technieken toegepast. Gezien de grote totale breedte
van deze sluizen in het trace [2.604m) konden deze niet
volgens de gebruikelijke methode in den droge in een
bouwput worden gebouwd.
De sluizen konden wel worden uitgevoerd zoals de
doorlaatcaissons met schuiven die werden gebruikt bij
het afdammen van sluitgaten [afb. 22]. Deze functioneren
echter zeer tijdelijk, terwijl de sluizen vele jaren dienst
moeten doen. Daarom moesten ook stabiele pijiers wor¬
den aangebracht, waartussen de schuiven zich kunnen
bewegen. Vele mogelijkheden werden bestudeerd: cais¬
sons gefundeerd op verschillende types paalfunderingen,
caissons gefundeerd op staal, caissons gefundeerd op putten, pijiers gefundeerd op putten enz. Uiteindelijk werd
gekozen voor geprefabriceerde pijiers met een breed en
hoi voetstttk die op een onder water aangebrachte stenen
drempel op een verdichte en beschermde ondergrond
werden geplaatst. In het gekozen trace met een totale
lengte van circa g km kwamen twee ondiepten voor,
gescheiden door drie diepere geulen met als grootste
diepte circa 30 m. De doorlaatsluizen werden gebouwd in
de drie geulen met een totale lengte van 2.835 m. Daartoe
werden in een bouwdok 66 pijiers gebouwd. De hoogte
van deze pijiers varieert van 30,25 tot 38,75 m; dit met oog
op de variaties in de diepte van de geulen waarin deze

■ 24. Doorsnede van de Ostrea.

moesten worden geplaatst. De grootste van deze pijiers
heeft een gewicht van 18.000 ton, wat overeenkomt met
het gewicht van een groot oceaanschip. Om alle pijiers te
kunnen bergen, had het bouwdok een grootte van 800 x
1.200 m^ en een diepte van 15,2 m-NAP. Door bronbemaling werd in het bouwdok een voldoend lage waterstand
onderhouden (afb. 23).
Tijdens de bouw van de caissons werden omvangrijke
voorzieningen aan de bodem van de geulen uitgevoerd,
waarop de pijiers zouden moeten worden geplaatst. Deze
dienden om de draagkracht van de slechte ondergrond te
vergroten en om de bodem te beschermen tegen uitschuring als gevolg van de doorgaande vloed- en ebstroming.
Voor het eerste doel werd overgegaan tot een ondiepe
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grondverbetering door middel van een cunet en tot een
verdichting van de ondergrond tot een diepte van i8 m en
een breedte van 40 m ter weerszijden van de as van bet
kunstwerk. Hierdoor werd een voldoende draagkracht
bereikt om de pijlers re dragen, waarvan bet voetstuk 25 x
50
groot is, en daarmee een lage druk op de onder¬
grond uitoefent. De bescherming tegen uitschuring werd
bereikt door een complex systeem van verschillende mat-

ten, rotslagen van verschillende blokgrootte, tegelmatten
en bodemcementering. Deze bescherming werd uitgevoerd over een breedte van roo m aan weerszijden van de
as van het kunstwerk. Voorts werd het voetstuk van elke
pijler ingebed in een stenen onderwaterdrempel. Na het
gereedkomen van de pijlers in het bouwdok werd dit met
water gevuld en konden de pijlers een voor een worden
gelicht en naar hun plaats in het trace worden gevaren en
daar op de drempel worden geplaatst. Dit gebeurde met
een speciaal voor dit doel gebouwd hef- en transportschip, de Ostrea (afb. 24]. Doordat de pijlers deels in het
water hingen, kon het draagvermogen van het schip wor¬
den beperkt tot 10.000 ton voor het vervoer van een pijler
van rS.ooo ton.
Na plaatsing van de pijlers, die met een grote nauwkeurigheid moest geschieden, werden ze gekoppeld door
■ een dorpelbalk (drempel van de sluisopening] en een
bovenbalk. Tenslotte werden 62 schuiven met elk een
lengte van 42 m aangebracht. De juiste afmetingen van
deze drie elementen werd pas vastgesteld nadat de pijlers
waren geplaatst.
Behalve de spectaculaire Ostrea werden nog enige
werkschepen speciaal voor deze werkzaamheden ge¬
bouwd, zoals de mattenlegger en zandzuiger Cardium.
Op dit schip is een trommel aangebracht met een diame¬
ter van 1^ m en een breedte van 65 m, waarop de matten
zijn opgerold. Bij verplaatsing van het schip rolt de mat af
in het water en wordt over de bodem uitgestrekt. Ook
werd een speciaal vaartuig voor de bodemverdichtinj,
gebouwd: de Mytilus met 4 trilnaalden van elk 37 m lang
en een gewicht van 40 ton met vinnen aan de punten.
Door stampen en trillen van de palen trad een bodemverdichting op.
Het gecompliceerde werk van de afsluiting van de
Oosterschelde heeft veel geld en tijd gekost, doch is buiten verwachting vlot verlopen. In ip86 kon koningin
Beatrix verklaren dat de Deltawerken voltooid waren;
acht jaar na de oorspronkelijk voorziene datum.

■ 25. Compartimenteringswerken.
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Het besluit om de Oosterschelde als zoutwaterbekken in
te richten, had verstrekkende gevolgen. Het ging rechtstteeks in tegen het tot ipj2-i^j4 gevolgde beleid om het
delta estuarium te veranderen in een stelsel van met
elkaar in verbinding staande zoetwatermeren. Gezien het
grote belang van zoet water voor de landbouw, werd het
daardoor nodig het Oosterscheldebekken af te zonderen
als een compartiment, door dammen en schutsluizen
gescheiden van de andere bekkens. Dit gold in de eerste
plaats voor de noordelijke afscheiding van het Hatingvliet met de Philipsdam (afb. 25). In deze dam werden
twee schutsluizen gebouwd, die zoutaanvoet uit de Oos¬
terschelde naar het noorden tegenhouden. In het oosten
werd het bekken afgescheiden van de vaarroute naat Ant¬
werpen door middel van de zogenaamde Oesterdam.

LEEFBAAR LAAGLAND

Hiermee werd bereikt dat deze vaarroute geheel aan de
invloed van bet getij werd onttrokken, zoals in 19^3 bij
verdrag met Belgie was overeengekomen. De kosten van
de compartimencering, die in 1986^ gereed kwam, werden
in 1980 geraamd op 1,2 miljard gulden.

Het maken van sluitdammen voor het dichten van
stroomgeulen
De principes van een afsluiting
In de paragrafen over de geschiedenis van de dijkbouw is
reeds enkele malen besproken op welke wijze een kreek of
geul werd gedicht nadat een uitwateringssluis was
gebouwd en in working gesteld. Bij een relatief kleine
afvoer van een dergelijke geul kon vaak met eenvoudige
middelen en materialen worden volstaan. Vooral wanneer een geul tijdens eb weinig afvoer had ofzelfs geheel
droog stond, was een afsluiting gemakkelij k te realiseren.
Een lichte bodemverdediging met behulp van rijshout in
de vorm van zinkstukken die tijdens de hoogwaterkentering werden gezonken en verder met stenen werden verzwaard was voldoende. Deze methode voldeed ook bij de
wat grotere geulen.
In eenvoudige gevallen was het maken van een afsluitdam zuiver handwerk, waarbij enkele schepen en een
houten hulpsteiger voldoende waren om het zinkwerk te
maken en de afsluitingsdam daarop te storten. Een hulp¬
steiger was alleen nodig als het stroomgat enige omvang
had. Met behulp van kruiwagens of smalspoor kon men
zware zoden, kloeten of brokken steen vanaf de Steiger
storren en zo in betrekkelijk horizontale lagen een sluitdam opwerpen tot een hoogte waarbij de kruin boven
hoogwater reikte. Vervolgens kon het dijklichaam wor¬
den aangelegd, van klei of soms ook van zand of zandige
klei. Was het dijkprofiel gereed dan kon de bezoding wor¬
den aangebracht. Op plaatsen waar zware golfaanval te
duchten was, werd zo mogelijk een glooiing van zetsreen
aangebracht, nadat beneden laagwater aan de buitenkant
de teen van de dijk met een steenstorting en kraagstukken was verdedigd. Dit laatste heeft zich echter pas in
latere eeuwen zo ontwikkeld en eerst op plaatsen waar
Steen van niet te grote afstand kon worden aangevoerd.
Voor het dichten van een kreek van enige omvang
werd wel een rijzendam op de bezinking van de geulbodem aangebracht. Een rijzendam bestond uit op elkaar
afgezonken zinkstukken tot een hoogte van ongeveer
laagwater. Op de rijzendam werd dan tor even boven
hoogwater zo snel mogelijk een sluitkade van klei of van
kloeten aangebracht. Soms werd ten dele ook rijspakwerk
gebruikt, als hiermee het werk sneller kon worden uitgevoerd. De aanvoer van de materialen geschiedde met vletten (kleine schepen]. Daarna kon de verdere afwerking
van de dijk plaatsvinden. Deze methode van sluiten met
een rijzendam werd voor de Sloedam, waardoor het eiland
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Walcheren werd verbonden met Zuid-Beveland, toegepast. Aanvankelijk was een andere constructie voorgesteld voor de afsluiting. Bij deze constructie, gebruikelijk
in de getijdegebieden, werd bij het dichten van een sluitgat vaak zowel aan de buitenzijde als aan de binnenkant
van de toekomstige dijk een rijzendam gelegd. Daartussen werd vanaf schepen de klei of het zand van het dijk¬
lichaam gestort. Daardoor werd grondverlies door de
heen en weer trekkende getijstroming voorkomen.
Het spreekt vanzelf dat constructies waarin veel rijs¬
hout werd verwerkt vooral werden gemaakt in het zuidwesten van Nederland, waar dit rijshout in grote hoeveelheden voorhanden was (de Biesbosch). Nadat de
paalworm ook langs onze kusten was verschenen, moest
een rijzendam zo snel mogelijk met zand worden ingewassen en aan de buitenzijde aangestort.
Bij het dichten van een stroomgeul vanaf de zijkanten
neemt de stroomsnelheid in het gat steeds toe, waardoor
het stortmateriaal uit steeds zwaardere eenheden moet
bestaan (afb. 26]. Stort men daarentegen vanaf een steiger
in min of meer horizontale lagen de sluitdam op, dan
groeit aanvankelijk de stroomsnelheid (afb. 27]. Naarmate de sluitdam in hoogte toeneemt neemt de stroomsnel¬
heid weer af, totdat ze nul is geworden als de kruin boven
water komt.
In het kustgebied van de Zeeuwse en Zuidhollandse
eilanden werd bij afsluitingen waar mogelijk het wantij
benut (afb. 28]. Wantij treedt op waar getijstromen elkaar
ontmoeten en het water vrij rustig is. De getijden zijn
alleen merkbaar door de vloed- en ebstanden. Er is dus
alleen een verticaal getij waarneembaar en zeer weinig
horizontaal getij. Een dergelijke plaats is bijzonder
geschikt om een afdamming te maken omdat er geen
noemenswaardige stromingen voorkomen en men daarom voor het maken van een sluitdam met materialen van
een laag stukgewicht kan werken.
Nog een voordeel van zo’n wantijgebied was dat men
■ 26. (boven) Schema afsluiting vanaf beide oevers.
■ 27. (onder) Schema afsluiting in horizontale lagen.
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paar maal nodig met keileem na te storten, maar de
beteugelingsdam is dan ook drie jaar aan stromingen en
golven blootgesteld geweest voordat ze werd gebruikt als
fundering voor de eigenlijke dam.
Aangezien de proef met een beteugelingsdam van
voornamelijk keileem zeer goed geslaagd was, is ook de
Afsluitdijk tussen Wieringen en Friesland op analoge wijze gebouwd. Verreweg over het grootste deel van zijn
lengte (29 km] werd de keileem rechtstreeks op de bodem
gestort, waarbij de ontgronding aan de kop van het
gemaakte werk beperkt bleef door met materieel te wetken van een grote capaciteit.
Ter plaatse van de geulen werden de beteugelingsdam
en de aansluitende zandbodem geheel met zinkstukken

wantijgebied
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■ 28. Plaats van
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er vrij wel altijd zinkstukken kon afzinken. Vanouds werd
dat alleen gedaan bij laagwaterkentering, omdat dan niet
alleen de zinkweg klein was en minder kans bestond op
het niet goed op zijn plaats komen van het stuk, maar ook
omdat door het ontbreken van stroom het stuk vrijwel
loodrecht zonk na het happen van de zinklijnen. Ter
plaatse van het wantij was dit laatste voordeel steeds aanwezig en men kon de gunstige perioden van afzinken
daarom heel ruim kiezen.
Technische vernieuwingen in de periode van de
afsluiting van de Zuiderzee tot en met de afsluiting van
de Braakman (1952]
De Afsluitdijkvan de Zuiderzee
De aanleg van de Afsluitdijk was een uitzonderlijk
groot werk, waarbij vele tot die tijd onbekende problemen moesten worden opgelost. De dijk moest worden
aangelegd op een zandige zeebodem, doorsneden met
geulen. Om te voorkomen dat deze geulen zich zouden
verleggen tijdens de aanleg van de dijk moesten ze met
behulp van zinkstukken worden vastgelegd. Op dit zinkwerk heeft men veel kunnen besparen door het aanleggen
van beteugelingsdammen van keileem. Zo is er een
beteugelingsdam van keileem gestort door de geul in het
Amsteldiep (afb. 29).” Op deze beteugelingsdam is de
eigenlijke dijk verder gebouwd. Naderhand bleek het een
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■ 29. Dwarsprofiel beteugelingsdam Amsteldiep.

verdedigd tegen uitschuring door de stroom. Vervolgens
werd van weerszijden op de dam de sluitkade gestort met
behulp van drijvende grijperkranen. Door de grote capa¬
citeit lukte het zo de koppen van deze sluitkade naar
elkaar toe te brengen tot ook de laatste opening was
gedicht. In het zwaarste geval waren de verliezen aan kei¬
leem bij deze operatie zo’n 50%, ook was er bij het eerste
sluitgat, de Middelgronden, een ontgronding van de
naastliggende zandbodem tot een diepte van 28 m beneden de waterspiegel. Door omlegging van de sluitkade en
door de stortcapaciteit van keileem tot het uiterste op te
voeren lukte het evenwel het gat te dichten. Vervolgens
kon het zand tegen deze kade worden gespoten (met
behulp van zandzuigers) en onder profiel gebracht, waarna de afwerking volgde.
Deze sluitingsmethode leek dus veel op die eerder was
gevolgd, bij voorbeeld voor de sluiting van het Sloe. Alleen
was nu de schaal een veel grotere, was de rijzendaijt vervangen door de beteugelingsdam van keileem, en de kleikade door een kade van keileem.
Uiteraard zijn ook andere voorstellen voor de sluitings- •
methode overwogen. Een ervan is vermeldenswaard,
omdat ze in een richting wees die later bij de Deltawetken
is ingeslagen bij de helft van de afsluitingen. Voorgestcld
werd om drijvende sluizen van gewapend beton en voor-
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zien van hefdeuren te bouwen, deze naar het sluitgat te
transporteren, af te zinkcn en aan te storten. Daarmee zou
tevens voorzien zijn in de noodzaak uitwateringssluizen
in de Afsluitdijk aan te leggen voor de peil- en afvoerregeling van het Ijsselmeer. Deze drijvende sluizenmethode
heeft men echter te riskant geacht. Bij de afsluiting van de
Zuiderzee heeft men dan ook de uitwateringssluizen
steeds in een bouwput gebouwd.

Rammekens

Dijkherstel Walcheren: de Introductie van de caisson
Zoals reeds vermeld was in oktober 1944 Walcheren
gei'nundeerd doordat geallieerde luchtbombardementen
op vier plaatsen de dijken hadden vernield. Walcheren
beheerste de toegang tot de haven van Antwerpen en door
de inundatie werden de Duitsers uit hun stellingen verdreven. Uiteraard was het pas na de bevrijding in mei
1945 mogelijk het herstel ter hand te nemen. Alle winterstormen waren inmiddels over het eiland heengegaan en
de zee had volop de tijd gehad om ter plaatse van de dijkbreuken diepe geulen uit te schuren. Deze omstandigheid bemoeilijkte het herstel in hoge mate. Bovendien
was er tijdens de voorafgaande oorlogsjaren veel zwaar
materieel verloren gegaan.
Door deze omstandigheden gedwongen en gelet op de
grootte van de dijkbreuken werd omgezien naar onconventionele middelen. Daarbij viel het oog op drijvende
pontons en caissons van gewapend beton die in diverse
afmetingen nog voorradig bleken te zijn in Engeland. Ze
waren bestemd geweest om snel een invasiehaven te kunnen bouwen aan de Normandische kust in 1944. De cais¬
sons hadden grote afmetingen, tot 60 x 12 m, hoog 12 m
(de ‘Phoenix BX’ caissons]. De pontons waren veel kleiner,
namelijk 12,55 ^ 5,65 m, hoog 2,63 m (de zogenaamde
‘Beetles’]. De caissons waren bestemd geweest om een
aanlegpier te vormen door ze in een rij af te zinken, de
pontons moesten als drijvende steunpunten dienen voor
de stalen brugdelen die de verbinding vormden tussen
pieren en wal. Ook waren stalen netten beschikbaar, die
voor het opvangen van gelanceerde torpedo’s bestemd
waren geweest. Caissons en pontons kon men bij het
dichten van sluitgaten gebruiken door ze in het gat af te
zinken en ze snel met grond en Steen te vullen. Met de
torpedonetten kon men achter- en onderloopsheid
bestrijden.
Hoewel de aannemers wantrouwend stonden tegenover het gebruik van deze voor hen vreemde elementen,
zijn ze op grote schaal ingezet. Er was niet alleen weinig
keus, er was ook weinig tijd. In de herfst van 1945 kon
men weer stormen verwachten die het maken van afsluitingen tot een zeer riskante bezigheid zouden maken.
De dijk rond Walcheren moest op vier plaatsen worden gedicht. Het eerst werd het gat in de Nolledijk bij
Vlissingen aangepakt. De moeizame afsluiting was 2
oktober gereed. De bres bij Westkapelle was defmitief
dicht op 10 oktober en het sluitgat bij Veere werd op 18
oktober 1945 gedicht.

Als voorbeeld voor de werkwijze bij het dijkherstel op
Walcheren en tevens om de problemen daarbij te laten
zien, behandelen we de afsluiting van het gat bij Ramme¬
kens, ten oosten van Vlissingen, wat uitvoeriger. De
afsluiting van dit laatste gat leverde grote problemen op.
De dijk was hier over 750 m vernield en de nieuwe dijk
met sluitgat werd zo’n 150 m naar binnen gelegd. Door
een vijftal geulen trok per tij 10 tot 24 miljoen m’ water
(bij doodtij en bij springtij]. De middelste geul was de
grootste en daarom werd daar het sluitgat geprojecteerd.
Voor het passeren van de kleinere geulen waren daarbij
reeds twee betonnen schepen van 44 m lengte en een ijzeren Kempenaar (binnenvaartschip] tot zinken gebracht
en met zand en klei gevuld (28 november 1945]. Op 1
december werd vervolgens een Phoenix caisson van 60 x
12 m, hoog 12 m, in het resterende sluitgat gebracht en
met 180 ton steen beladen. De achter- en onderloopsheid
was echter zo hevig dat de bezinking en de bestorting van
de vrij smalle drempel waarop de caisson moesten komen
te staan, werden ondermijnd en meegenomen in de
naastliggende diepte. De caisson verzakte mee en ook een
stalen ponton waartegen de Phoenix was afgezonken,
verdween in de diepte. Er ontstond een kuil van 25 m
waar eerst een schiereiland met een stuk dijk was
geweest. Na nieuwe bezinkingen om dit nieuwe sluitgat
ter plaatste van de dijkkop te formeren en de bodems
opnieuw te beschermen werd een tweede Phoenix op 24
januari 1948 ingevaren met behulp van 5 sleepboten (afb.
30].“'^ De resterende openingen werden met beetles zo
goed mogelijk gesloten en met klei en anti-torpedonet-
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■ 30. Het sluitgat bij Rammekens voor de tweede maal geblokkeerd.
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ten werd de achter- en ondcrloopsnelheid bestreden. Met
3 kranen voor de klei en 3 zandzuigers voor het zand werd
de zaak verder geconsolideerd. Op 3 februari 194^ was de
afsluiting voldoende veilig en kon men beginnen de dijk
verder op te bouwen en af te werken.
TussenbaJans
Het komt zelden voor dat men grote werken moet uitvoeren waarvoor van tevoren geen ontwerp is gemaakt
noch onderzoek is gedaan. Sinds de Zuiderzeewerken
beschikt de Nederlandse waterbouwkunde over een
Waterloopkundig Laboratorium, waarin alle grote riskante werken van tevoren worden onderzocht en waarin
ook tijdens de uitvoering nog belangrijke en bepalende
details door berekeningen en experimenten worden
begeleid. Voorts is er ook een constante stroom van fundamenteel onderzoek die niet direct op een bepaald werk
betrokken is, maar in breder verband wel op de achtergronden.
Voor al dir soort onderzoekingen was in 1945 nauwelijks tijd ofgelegenheid. Vrijwel alles is tijdens de uitvoe¬
ring, op het werk, beslist. Bij het dijkherstel Walcheren is
dus zeer veel geimproviseerd. Daardoor is ook veel nieuwe ervaring opgedaan die de waterbouwkundige techniek met een sprong vooruit bracht en die, na de stormvloed van 1953, voor het provisorische herstel en het
defmitieve Deltaplan van onschatbare waarde is geweest.
Deze ervaring had in de eerste plaats betrekking op het
gebruik van grote starre elementen als schepen en cais¬
sons voor het dichten van sluitgaten met alle complicaties van manoeuvreren en afzinken daaraan verbonden.
Verder is veel praktische ervaring opgedaan met betrek¬
king tot de erosieve kracht van de stroom, de snelheid en
de diepte van ontgrondingen, de nodige uitgebreidheid
van bezinkingen en de vereiste zwaarte van de stortsteen.
Deze laatste elementen hebben dus alle betrekking op de
vorming van de drempel waarop caissons worden afgezonken. Tenslotte is veel inzicht verkregen in de noodzaak om achter- en ondcrloopsnelheid bij het gebruik van
caissons zo veel mogelijk te vermijden en na het afzinken
snel de kop in te drukken.
Brielse Maas: afsluiting met twee pipen cahsoiis
Met de in Walcheren opgedane ervaring werd de
afsluiting van de Brielse Maas aangepakt, gevolgd door
die van de Braakman. De afsluiting van de Brielse Maas
was al langer in studie, maar de plannen konden nu in
technische zin bijgesteld worden gebaseerd op de Walcherense ervaringen. Daatbij werden voor de vorming
van het eigenlijkc sluitgat van de Brielse Maas twee typen
caissons geprefabriceerd: een open type dat met een drijvende kraan moest worden geplaatst en een type dat,
behalve in het midden, van een bodem was voorzien en
dat drijvend kon worden aangevoerd en worden afgezonken door afsluiters in de bodem te openen, in elk compartiment een (afb. 31). Na het afzinken moesten de caissons
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zo snel mogelijk gevuld worden met zand en klei om de
stabiliteit en om de aansluiting op de stenen drempel te
vergroten.
Bij de Brielse Maas was sprake van twee geulen; de
(noordelijke) vlocdschaar was circa 375 m breed en de
(zuidelijkej ebschaar circa 250 m. Daartussen lag een
ondiepte over circa 170 m. De ebschaar was aanmerkelijk
dieper dan de vloedschaar; daarom werd het laatst te sluiten gat van 60 m in de ebschaar geprojecteerd.
De volgorde van werkzaamheden was ook hier weer
dat het eerst de dam over de ondiepe delen op de zandplaten en de aansluiting aan de oevers werd aangebracht,
waarbij de vloedschaar en een deel van de ebschaar met
behulp van in totaal 75 geprefabiceerde caissons werden
gedicht. Daarna werd het overgebleven grote sluitgat
gedicht met een ‘Normandische’ Phoenix Bz-caisson.
Vanwege een beschadiging van de drempel door het
anker van een baggermolen was een extra zinkstuk ter
plaatse nodig. Om de diepgang van de caisson daaraan
aan te passen moest een deel van de bovenbouw nog wor¬
den gesloopt. Op 3 juli 1950 was dit gat gesloten en kon de
verdere afbouw beginnen.
Braakman.- verdere ervari?i,g
De Braakman was een inham van de zee die ZeeuwsVlaanderen bijna in tweeen deelde en bovendien bij
stormvloed door de relatief grote dijklengte waarmee de
inham omgeven was een gevaarlijk aangrijpingspunt
voor overstromingen vormde. De afsluiting was een werk
van eenzelfde onivang als bij de Brielse Maas. Vanwege de
trechtervormige mond van de Westerschelde liep het tijverschil hier ter plaatse veel hoger op: tot 3 a 5 m (doodtij
en springtij], wat een zeer grote getijstroming gaf aan de
monding van de Braakman. Daardoor bleek een sluitgat
nodig van 110 m breedte. Ook hier viel men terug op de
Phoenix-caissons, waarvan twee stuks nodig zouden zijn.
Indien de eerste caisson was afgezonken, zou in het resterende deel van het sluitgat een hoge stroomsnelheid
optreden. Dit was ontoelaatbaar omdat de stenen op de
zinkstukken van de drempel zouden wegspoelen en
omdat het gevaar ontstond van te grote ontgrondingen
van de bodem naast de bezinkingen. Bovendien zou het
onmogelijk zijn om de tweede caisson direct na het afzin¬
ken zo zwaar te ballasten, dat bij het slechts enkele uren
daarna komende waterstandsverschil van het getij de zijdelingse druk zou kunnen worden weerstaan. Deze cais¬
son zou dus gevaar lopen verloren te gaan doordat hij van
de drempel zou worden geschoven. Daarom werd van de
eerste caisson het bovenstuk ten dele gesloopt en vervangen door stalen schuiven, gemaakt van damplanken. Deze
schuiven konden worden bediend door lierwerken. Na het
afzinken kon daarom bij geheven schuiven de stroom inen uittrekken, waardoor de stroomsnelheid minder opliep
en de tweede caisson na plaatsing kon worden geballast en
aangestort bij een veel geringer waterstandsverschil dan
anders het geyal zou zijn geweest (afb. 32]. Nadat beide
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■ 31. Caissons Brielse Maas.
■ 32. De Braakman gesloten met twee Phoenix-caissons.

Technische ontwikkelingen na de stormramp van 1953
en bij de Deltawerken
Bij de ramp van r953 was 800 km dijk beschadigd, waarvan ongeveer 500 km geheel ofgrotendeels was vernield.
Veel daarvan kon na de stormvloed op de klassieke wijze
vrij snel worden hersteld. Zo waren er op r mei van de cir¬
ca too stroomgaten reeds 58 weer gedicht. Het laatste
stroomgat was op 5 november r953 dicht, zodat in een
periode van 10 maanden het herstel zich heeft voltrokken.
Het dijkherstel heeft inzake de methoden van afsluiting
van stroomgeulen weinig nieuws gebracht. Behalve van
de klassieke methoden die reeds lang in de traditie waren
verankerd, is bij het herstel gebruik gemaakt van de ervaring in de toepassing van caissons, die was opgedaan bij
het eerdere dijkherstel op Walcheren en bij de afsluitingen van Brielse Maas en Braakman. De eenheidscaissons
die voor beide afsluitingen waren ontworpen en toege¬
past, werden bij het herstel op grote schaal gebruikt en
00k de nog steeds resterende Phoenix-caissons vonden
toepassing.
Bij de realisatie van de Deltawerken vond een reeks van
technische ontwikkelingen plaats voor alle aspecten en
onderdelen van het werk: de bodembeschermingen, het
grondverzet, de dijkbekledingen, de toepassing en ver-
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caissons waren geconsolideerd kon men de afsluiting in
principe voltooien door de schuiven neer te laten en de
dam af te bouwen. Dit gebeurde op 30 juni 1952.
Intussen was door deze gang van zaken bet principe
van de doorlaatcaisson voor her eerst toegepast in de
Nederlandse waterbouwkunde. Ofschoon reeds in 1922
de uitvinding van De Booy jr., betreffende een doorlaat¬
caisson of doorlaatsluis, was geoctrooieerd, was ze bij de
aanleg van de Afsluitdijk niet toegepast en daarna in bet
vergeetboek geraakt. Ruime toepassing volgde na de
stormramp van 1953.

werking van bouwmaterialen enz..'*^^'*^ Vooral het maken
van de eigenlijke sluitdammen ter beteugeling van het
geweld van de stroom vroeg veel aandacht. In dit overzicht beperken we ons tot dit laatste onderwerp. We
behandelen daarbij 00k niet het vaak uitgehreide en diepgaande laboratoriumonderzoek, maar releveren slechts
de ontwikkeling en toepassing van de afsluitingsmethoden. De volgorde die voor de bouw van de dammen is aangehouden staat hiermee rechtstreeks in verband.
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Zandkreek: eenheidscaissons
De afsluiting van de Zandkreek vormde her rustige
begin van de hele reeks, omdat zij in een wantijgebied
plaatsvond. Eenheidscaissons waren voldoende om zowel
de landhoofden van her sluitgat re formeren als om de
sluitdam te maken. De eenheidscaissons hadden inmiddels hun defmitieve vorm (ii m lang, 7,5 m breed en ^ m
hoog] verkregen en konden op een werkterrein nabij her
dorp Kats op Noord-Beveland in serie worden vervaardigd. Aanvankehjk werden ze geheel ter plaatse gestort.
Her storten van kwaliteitsbeton voor tamelijk dunne
wanden is echter problematisch. Mede daarom is men
later overgegaan tot het prefabriceren van de wanden, om
deze vervolgens op de knooppunten door middel van ter
plaatse gestort beton met elkaar te verbinden. Om bij wat
dieper gelegen drempels toch deze caissons te kunnen
gebruiken, zijn tevens zogenaamde opzetstukken gemaakt, van 2 m hoogte en met dezelfde horizontale doorsnede als de caissons zelf(afb. 33).
Bij de afsluiting van de Zandkreek zijn zowel een¬
heidscaissons als opzetstukken gebruikt. Bij een dtempeldiepte van 5 m-NAP betekende dit dat men telkens na
het afzinken bij laagwater de caissons meteen met zand
vol moest spuiten en de opzetstukken moest plaatsen
voor het hoogwaterpeil zou zijn bereikt. Dit geschiedde
met een drijvende kraan. De twee laatste caissons wetden
gekoppeld. Zij werden liggend tegen een drijvende kraan.

I 2m

6m

7,5 m
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tegen de op dat tijdstip nog heersende stroom in, ingedraaid en tegen de reeds geplaatste caissons afgezonken.
Tijdens deze manoeuvre daalde de stroomsnelheid van
0,75 naar 0,35 m/s. Na de plaatsing werd door twee perszuigers gedurende 9 etmalen zand tegen de caissonreeks
gespoten: 35.000 mVdag.
Veerse Cat: de doorlaatcaisson wordt verderontwikkeld
De dam door het Veerse Gat was de eerste grote afslui¬
ting in het kader van het Deltaplan. Het getijvolume
bedroeg rond 70 miljoen m’ en dit bracht zonder meet de
noodzaak mee van een sluitingsmethode analoog aan die
van de Afsluitdijk, dan wel met behulp van doorlaatcaissons. Vooral de ervaringen bij de afsluiting van de Braakman hadden het vertrouwen in het gebruik van doorlaatcaissons doen toenemen en dit leidde tot een intensief
zoeken naar een bruikbaar type. Daarbij baseerde men
zich aanvankehjk op een modificatie van de aangepaste
Phoenix caisson; een doosligger met dwarswanden, voorzien van kleppen ofschuiven en een bovenbak of een brug
met lierwerken er over. Maar de wijze waarop een dergelijke drijvende sluis na afzinken op een ruwe stenen drempel zou komen te rusten was uiteraard onzeker. In de
meest ongunstige omstandigheden waren slechts korte
eenheden mogelijk, omdat anders de materiaalspannin■ 33. Combinatiemogelijkheden van eenheidscaissons.
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gen te hoog zouden oplopen, wat tot break zou kunnen
leiden. Daarbij zou de caisson zodanig kunnen vervormen
dat de kleppen of schuiven niet meet zouden fungeren en
de slutting illusoir zou worden. Er was dus een caisson
nodig die in de lengterichting voldoende sterk en stijfwas
om break ofernstige vervorming te voorkomen. Dit wees
in de richting van hogere en sterkere zijwanden dan
mogelijk was bij een caisson bestaand uit alleen een
onderbak ofzelfs een met een onder- plus bovenbak. Tegelijkertijd was een zo groot mogelijke doorstroomopening
nodig. Dit leidde tot een ontwerp waarbij de caisson
zowel een onderbak als een bovenbak had. Van de zijwan¬
den, die daar als ligger een geheel moesten vormen, moest
alleen de wapening en niet bet beton worden aangebracht om dwarskrachten te weerstaan en tevens de door¬
stroomopening te vormen. De caisson zou zowel moeten
kunnen dragen in bet midden van de lengte als op de beide uiteinden, omdat tenslotte bet vlak en borizontaal
afwerken van de stenen drempel maar tot een zekere
maat te garanderen was. De caisson was qua vorm een
korte gedrongen ligger teneinde binnen de toelaatbare
spanningen en vervormingen te blijven. Verder waren
voornamelijk scbuifsponningen in de zijwanden aanwezig. Hierdoor is bet ontwerp tenslotte uitgegroeid tot een
caisson waarvan de beide zijwanden bestonden uit totaal
vier tralieliggers van staal en voorts met een onder- en
een bovenbak, als de randen van deze ligger. Daarbij kon
de bovenrand tevens als ballastbak fungeren om de cais¬
son, na bet afzinken en vddr bet sluiten, voldoende
gewicbt te geven tegen een horizontale verscbuiving over
de drempel onder invloed van bet optredende waterstandsverscbil na bet sluiten.
Een verdere ontwerpeis was de noodzaak van een vol¬
doende stabiliteit tijdens bet drijven en verslepen, maar
ook tijdens bet afzinken. Daartoe werd in bet midden op
34. Doorlaatcaissons voor het Veerse Gat.

de onderbak over de voile lengte een slingerscbot aangebracht dat na het afzinken in gedeelten plat kon worden
gelegd om de voorlopig nog noodzakelijke doorstroming
niet te hinderen. Verder moest uiteraard een goed drijfvermogen aanwezig zijn en dit betekende dat de zijwan¬
den tijdens het transport waterdicht moesten zijn. Hierin werd aan de ene zijde voorzien door de stalen schuiven
- die voor de sluiting toch al nodig waren - in sponningen
naast een der zijwanden te monteren, terwijl de andere
zijwand een tijdelijke dichting kreeg met behulp van
zware houten schotten, over de voile lengte en tegen de
buitenkant vastgezet (afb. 34]. Zo bleek het ontwerp van
een doorlaatcaisson, hoe geniaal ook het oorspronkelijke
idee was, toch nog verder ontwikkeld te moeten worden,
terwijl later nog verdere aanpassingen nodig waren.
Het sluitgat van het Veerse Gat was ruim 300 m wijd,
de drempel lag op it m-NAP en was 100 m breed. Deze
drempel was niet meet gemaakt met behulp van klassieke
rijzen zinkstukken, maar was opgebouwd als een filterconstructie. Daarbij werd telkens een laag van grover
grind of steen aangebracht van zodanige dikte dat de
onderliggende laag door de working van de overtrekkende stroom niet via de holle ruimte van de er bovenliggende laag kon worden weggezogen. Verder was de toplaag
van de drempel gemaakt van stortstenen van zodanige
stukgrootte, dat ze ook tijdens de zwaarste stroming voor
de sluiting stabiel zou blijven liggen (afb. 35].
De zeven doorlaatcaissons waren in een apart daarvoor
in de nabijheid gemaakt poldertje in serie gebouwd. Het
poldertje was ingericht als een bemalen bouwput of
bouwdok. De caissons werden met behulp van sterke zeesleepboten naar het sluitgat gebracht en daar afgezonken, vlak voor laagwaterkentering in een doodtijperiode.
Daarbij werden ze telkens door de boten tegen de voorgaande reeds geplaatste caisson geduwd, terwijl de laatste
caisson als een grote deur werd ingedraaid tegen de nog
juist lopende ebstroom in (afb. 3d). Vervolgens werden ze
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zware stortsteen 0,6 m
lichte stortsteen 0,6 m
maingrind 0,9 m
grind 0,9 m
nylonmat 75 m lang

mm

35. Doorsnede van de drempel met filterconstructie.

afgezonken door de afsluiters in de bodem te openen.
Door een niet juiste communicatie tussen caisson en wal
strandde de eerste caisson tijdens mist; hij kon echter met
extra sleepboten worden vlotgetrokken. De caissons hadden aan de koppen een aantal ribben die bij plaatsing in
elkaar grepen. De tussenruimte werd daarna met stort¬
steen gevuld. Na bet afzinken van de laatste caisson bleef
een speling over van circa 5 m. Deze ruimte werd eveneens opgevuld met stortsteen, nadat ze was overbrugd
met behulp van kettingnetten. Na het afzinken werden
de zijkanten onmiddellijk aangestort met steen tegen
onderloopsheid. Meteen werden 00k de houten drijfschotten met behulp van sleepboten weggehaald, werden
de schuiven gehesen en de slingerschotten plat gelegd.
Ook werden de ballastbakken met zand gevuld en afgedekt met mijnsteen (reststeen uit kolenmijnen) om verkeer met vrachtauto’s en werktuigen mogelijk te maken.
Nadat op 24 april 196^1 het laatste caisson was afgezon¬
ken trok de getijdestroom twee maal per dag door de nog
openstaande caissonreeks. De blokkering van het sluitgat
vond plaats op 27 april door de schuiven neer te laten.
Tot slot konden de lierwerken worden verwijderd en
kon de dam met al zijn bijkomende werken verder wor¬
den aangelegd. In feite verbindt deze dam de duinkusten
van Walcheren en Noord-Beveland. Het trace had wel ver¬
der naar binnen kunnen worden gekozen. Dan zouden de
werken minder kans hebben gelopen door de zee-invloed
te worden bemoeilijkt. Maar hiervan was juist afgezien
omdat een geexposeerde ligging een nuttige werkervaring zou kunnen opleveren voor de dammen door het
Brouwershavense Gat en de Oosterschelde. Gelet op de
omvang van deze werken was een dergelijke ervaring
geen luxe, maar eerder een noodzaak.
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Grevelingen Zuid: eenheidscaissons, GrevelitigenNoord:
imoering van de kabelbaan
De geulen van de Grevelingen lagen in de buurt van
een wantijgebied. Dit maakte het afsluiten relatief
gemakkelijk en voor Grevelingen Zuid is dan ook een
sluitingsmethode gevolgd overeenkomstig die van de
Zandkreek, namelijk met behulp van eenheidscaissons.
Alleen voor de drempel zijn bij wijze van experiment
andere dan de klassieke materialen toegepast, zoals bijvoorbeeld zandasfalt. Voor Grevelingen Noord is deze
weg niet gevolgd, omdat zich hier de laatste gelegenheid
voordeed om met een alternatieve sluitingsmethode te
experimenteren. De reden daarvoor waren de omvang en
de moeilijkheidsgraad van de komende werken. Ruwweg
kon men zeggen dat de omvang en de moeilijkheidsgraad
van de toekomstige afsluiting van het Brouwershavense
Gat ongeveer drie maal zo groot was als die van het afslui¬
ten van het Veerse Gat. Verder moest bij de afsluiting van
de Oosterschelde een moeilijkheidsgraad worden overwonnen die weer drie maal zo groot was als die van het
Brouwershavense Gat.
Maar daar kwam nog een factor bij: de bodemgesteldheid. Met een blik op de kaart kan men langs de noordkust van Noord-Bevelahd een brokkelig geheel waarnemen van polders en dijken. De oorzaak daarvan ligt in het
veelvuldig voorkomen van oever- en dijkvallen (afb. 37].
Na een springvloed of stormvloed had men reeds vaak
kunnen constateren dat de onderzeese oever met een deel
van de dijk als een zware vloeistof in de diepte was verdwenen. Behalve oever- en dijkvallen komen daar ook
verder van de oever plaatvallen voor. De oorzaak ligt in
het feit dat er zeer uitgestrekte en dikke pakketten (fijn]
zand voorkomen van een gelijkmatige korrel en van een
subcritische dichtheid. Er behoeft soms maar een geringe
initiele schok voor te komen of deze plant zich snel door
de zandmassa voort, waarbij er een herschikking van de
korrels plaatsvindt zodat er een dichtere pakking ontstaat. Dit kan echter niet omdat het water niet zo snel kan
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■ 36. Het schema van de sluiting.
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uittreden. Het gevolg is dat de korrels als het ware in her
water gaan zweven, waardoor de korrelspanning plotseling wegvalt en het zandmassief in een zware vloeistof
met een dichtheid van ongeveer 2,0 verandett. Zo kunnen
miljoenen naar de diepte verdwijnen (afb. 38].
Boringen tot op vrij grote diepte hadden aangetoond
dat dergelijke zandlagen op uitgebteide schaal aanwezig
waren tet plaatse van de toekomstige Oosterscheldedam.
Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat een deel van een
drempel met pas geplaatste caissons kott na het sluiten
zou verzakken, waatdoor het sluitgat niet alleen weer
open zou zijn, maar 00k ter plaatse onhetstelbaat diep en
wijd uitgespoeld zou worden. De tedenering was dat een
sluitdam, die zou zijn opgeworpen met een btug of een
kabelbaan, en die zou wegzakken, wel weet ter plaatse
zou kunnen wotden gedicht. Dan moesten wel de pijlets
van zo’n brug of kabelbaan zeet diep wotden gefundeerd.
Het risico was op deze wijze weliswaat niet geheel weggenomen, maat toch wel sterk vetkleind.
Een kabelbaan met een aantal zelf aangedreven
wagens zou het beste aan de eisen van het sluitingsbedrijf
tegemoet komen. Ook bij het uitvallen van een of enkele
wagens zou het bedrijf als geheel immers niet tot stilstand komen. Dit type kabelbaan was ontwikkeld door
Neyrpic te Grenoble, die ook de opdracht kreeg om in
samenwerking met Rijkswatetstaat een aangepast proto¬
type te ontwetpen en te leveren voot de sluiting van Grevelingen Noord. Bij deze sluiting was slechts op een oever
een laadstation aanwezig, zodat wel het laadbedrijf kon
wotden beptoefd, maar de baan slechts op halve capaciteit kon werken. Gelijkertijd werd een steennet ontwik¬
keld voor stenen tot 300 kilo, die geleidelijk kon worden
gelost door het net aan een kant te vieren (afb. 39).
Het was weliswaat te voorzien dat bij volgende sluitingen stortmateriaal nodig zou zijn van veel groter stukgewicht, maar voor de Grevelingen was dat nog niet nodig en
de ontwikkeling daarvan vergde meet tijd dan beschikbaar
was. Hetzelfde gold voor de fimderingswijze. Van de drie
pylonen ofdraagtorens was er slechts een in het water gesitueerd. Aangezien oever- en dijkvallen ter plaatse niet
voorkwamen, werd het niet bezwaarlijk geacht deze middenpyloon op een viertal eenheidscaissons te funderen en

deze op een stenen bedding afte zinken. Wel werden enke¬
le waterspanningsmeters onder deze caissons in de bodem
aangebracht om het proces te kunnen volgen. Inderdaad
zijn er omstandigheden voorgekomen dat bij de kabelbaan
in vol bedrijf de grondwaterspanning zodanig opliep, dat
enige uren moest worden gerust om risico’s te vermijden.
De sluitdam kon in een regelmatig tempo worden
opgeworpen, waarbij de capaciteit van het hele bedrijf
maximaal i^o ton/uur bedroeg. De kabelbaaninstallatie
had daarmee zijn bruikbaarheid bewezen. Uiteraard wer¬
den veel gegevens verzameld voor een volgend type, waar¬
bij in het bijzonder de ongunstige verhouding tussen het
eigen gewicht van een afzonderlijk wagen (ca. 20 ton]
tegenover de nuttige lading (ca. 10 ton] een probleem was
(afb. 40]. Dit werd later opgelost: bij de sluiting van het
Brouwershavense Gat Zuid.
Besloten werd beide sluitingsmethoden - met behulp
van doorlaatcaissons zowel als met behulp van kabelbanen - verder te ontwikkelen voor het moeilijkste karwei:
de afsluiting van de Oosterschelde. Het programma voor
de afsluitingsmethode werd: Volkerak: doorlaatcaissons;
Haringvliet; kabelbaan, dus geleidelijke sluiting; Brou¬
wershavense Gat: noordelijke geul met doorlaatcaissons
en zuidelijke geul met een kabelbaan.
■ 38. Het principe van een zettingsvioeiing zoals die ook bij een
oever-, dijk- en plaatval optreedt.
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■ 40. De kabelbaan in bedrijf.

39. Leegstorten van het steennet in drie fasen.
Volkerak: verdere verheteringen aan de doorlaatcaisson

Hoewel de afsluiting van het Veerse Gat met dootlaatcaissons alleszins bevredigend was vetlopen, waren er
toch redenen om het ontwetp van het caisson te herzien.
Behalve het nodige ondetzoek in het Watetloopkundig
Laboratorium werden hiervoor ook sleep- en afzinkptoeven gedaan in het Nederlands Scheepsbouwkundig
Proefstation te Wageningen (thans ‘Matin’], terwijl voor
de stetkteberekeningen geadviseetd wetd door het Instituut voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies van
TNO. Ook werden door de Deltadienst zelf proeven op
ware grootte uitgevoerd om de krachtsoverdracht tussen
caisson en stenen dtempel onder verschillende omstandigheden vast te stellen.
Het resultaat was een caisson van een lichtere constructie en een grotere lengte. Dit gaf allerlei voordelen:
een minder diep bouwdok, geringer materiaalverbruik,
een betete koersstabiliteit tijdens het drij vende transport,
een kleiner aantal caissons en dus een minder gespannen
plaatsingsprogramma. Dit alles resulteerde uiteraard ook
in lagere bouwkosten. Bij het Volkerak werden nog niet
alle voordelen volledig benut, doordat nog met een vlakke
caissonbodem werd gewerkt. Bij het Brouwershavense
Gat werd wel een gewelfde bodem toegepast, waardoor
het caisson langer kon worden. Ook werden de landhoofden watetloopkundig gezien gunstiger uitgevoerd door
scheve wigvormige landhoofdcaissons toe te passen.
Haring vliet; kabelbaan

Besloten werd dezelfde kabelbaan als die voor de Grevelingen ook voor de afsluiting van het Haringvliet te
gebruiken. Wel werden nieuwe kabels geslagen ten einde
alle risico’s op dit onderdeel uit te sluiten. Verder werden
andersoortige funderingen toegepast; een puttenfundering voor het laadstation, met aangepaste contragewichten en verder stalen pylonen oftorens met tussenstukken
van voorgespannen beton. De fundering van deze torens
in de stroomgeul werd gemaakt overeenkomstig de pijlerfundering van de Zeelandbrug. Het risico van een zet-

tingsvloeiing was hierdoor bezworen en het was een
beproefde constructie, die eventueel ook voor het Brou¬
wershavense Gat toepasbaar zou zij n.
Belangrijk was verder de toepassing van nieuw stortmateriaal. De hoge stroomsnelheid maakte blokken of
steenbrokken nodig van 2.000 a 3.000 kilo. Opslag en
transport van deze zware steen gaf de nodige problemen.
Daarom was reeds gedurende eenjaargeexperimenteerd
met betonblokken van circa 1 mk voorzien van een haak
ofoog voor het transport. Het was gelukt een blok te ontwerpen van beton met een zeer grove grindtoeslag en een
zeer laag cementgehalte van 75 kg/mk De vorm liet een
dichte en regelmatige stapeling toe (afb. 41).
Zo’n blok had voldoende valbestendigheid en juist het
feit dat het een laag cementgehalte had, deed het niet
splijten maar war afbrokkelen. De bedoeling was de voorraad blokken van tevoren in zijn geheel fabrieksmatig te
vervaardigen en op te slaan, om ook dit onderdeel uit te
proberen. Maar de aannemer gaf de voorkeut aan een
meet gebruikelijke fabricagemethode door laag voor laag
te storten en het cementgehalte sterk te verhogen met het
oog op de verwerking van het verse beton. Op dit punt
werd dus weinig nieuws geleerd. Voor het transport van de
blokken onderaan de zelf aangedreven wagens werd een
hijsbalk ontworpen met vier haken. De inrichting was zodanig dat de blokken met korte tussenpozen de een na de
ander werden losgelaten. Daarmee werd een te fors opslingeren van de draagkabels voorkomen. In totaal zij n er mim
go.ooo blokken gestort om de sluitkade te vormen. Er wa¬
ren echter 140.000 blokken aangemaakt om een ruime re¬
serve te hebben. De blokkendam zou immers een ruim
profiel kunnen aannemen onder invloed van de golfwerking.
Brouwershavense Gat Noord en Zuid; caisson en kabelbaan

De voorbereidingen van'en de ervaringen tijdens de
voorafgaande afsluitingen waren inderdaad zodanig
geweest dat de afsluitingswerken hier volgens plan op de
voorgenomen wijze konden worden uitgevoerd. Wat de
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beiasten. In feite was dit een toestand die altijd al was
nagestreefd, omdat ze voor de korte periode waarin de
caissons effectief moesten fiingeren, zo efficient mogelijk
was en een zuinig ontwerp demonstreerde. Bij de afsluiting van de noordelijke geul zijn ook weer schuine landhoofdcaissons toegepast. Tenslotte was deze oplossing
reeds bij het Volkerak succesvol gebleken.
In vergelijking met het Haringvliet is voor het dichten
van het zuidelijke sluitgat met hehulp van een kabelbaan
nog een aantal verbeteringen doorgevoerd. In de eerste
plaats zijn de blokken fabrieksmatig in een continubedrijf vervaardigd en verbeterd. Ook de wagens werden
verbeterd. Het gewicht werd terug gebracht tot 15 ton,
zodat ook een lading van 15 ton kon worden meegenomen. Dat wil zeggen dat zes blokken in plaats van vier in
een keer konden worden meegenomen (afb. 42 en 43).

i,i.. 1 iji 11 n y I

i
41. Ontworpen blok en blokkenstapeling.

De Oosterschelde
Na al deze ervaringen bleek het mogelijk voor de drie
sluitgaten van de Oosterschelde ontwerpen te maken,
zowel voor een sluiting met doorlaatcaissons als met
kabelbanen. De caissons moesten wel groot worden en
ook kwamen de reeds bekende bezwaren tegen deze sluitingsmethode met het oog op eventuele zettingsvloeiingen weer naar voren. Zonder alle overwegingen verder te
noemen kan worden gesteld dat door vrijwel alle betrokkenen de voorkeur werd gegeven aan geleidelijke sluiting
met een drietal nieuw te bouwen kabelbanen. De funderingen hiervoor waren reeds ten dele klaar toen de beslissing werd genomen om geen dichte dam te bouwen,
maar een regelbare stormvloedkering. Het ontwerp hiervan is in het kort hiervoor besproken.

noordelijke geul betreft: hiervoor werden de lange cais¬
sons met gewelfde vloer toegepast. De statische berekening van een dergelijke ruimtelijk lichaam kon eindelijk
worden uitgevoerd, rekeninghoudend met de driedimensionale structuur. De programma’s voor een derge¬
lijke berekening waren overigens nog maar kort in het
buitenland beschikbaar gekomen. Er bleek nu inderdaad
dat onder bepaalde omstandigheden van krachtsoverdracht tussen caisson en drempel, er wringspanningen
konden optreden die, gecombineerd met uit anderen
hoofde reeds optredende schuifspanningen, sommige
onderdelen tot dichtbij de breukgrens zouden kunnen
■ 42. Een caisson wordt met sleepboten naar het sluitgat
(Noord) getransporteerd.
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43. De kabelbaan in bedrijf.

Conclusie
De aanleg van de Zuiderzeewerken en de Deltawerken zijn
gei'nspireerd door een diepgaande wil tot overleven, door
de lage landen niet prijs te geven aan de bedreiging door
de natuur, maar ze dienstbaar te doen zijn aan bestaan en
welvaart van een groeiende bevolking. De plannen tot
afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee
zijn ruwweg een eeuw onderweg geweest. Er waren twee
redenen om tot uitvoering over te gaan: ofschoon Nedetland een neutrale positie innam in de Eerste Wereldoorlog
(1914-1^18] bracht toch de zeeblokkade de voedselvoorziening in gevaar. De aanleg en exploitatie van grote en
vruchtbare polders zou de autarkie van de Nederlandse
landbouw voor de toekomst veilig kunnen stellen. Verder
deed bet desastreuze gevolg van de stormvloed van ipi6
zien dat bet centrale deel van Nederland allerminst veilig
was tegen de invloed van de zee.
Dat deze veiligbeid voor beel onze kustlijn, maar in
bet bijzonder voor bet zuidwesten van Nederland beslist
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niet voldoende verzekerd was bleek omstreeks de Tweede
Wereldoorlog (1940-1^45] uit de stocbastiscbe bescbouwingswijze van de waarnemingen met betrekking tot
stormvloedstanden en dijkboogten. De oorlogsbandelingen bracbten voorts noodgedwongen nieuwe ervaringen
op waterbouwkundig gebied. De voorlopige plannen tot
verbetering en realisering ervan werden overbeerst door
de stormvloed van 15153. Deze gafde stoot tot een nieuwe
nationale inspanning om de estuaria af te sluiten en
tevens bet isolement van de eilanden op te beffen: bet
Deltaplan omvatte een kwart eeuw en zou door twee
generaties worden gedragen.
Maar voor de uitvoering gebeel was voltooid bracbt de
publieke opinie een keer; de verzekering voor veiligbeid
tegen de zeeinvloed mocbt niet ten koste gaan van bet in
stand bouden van de vele natuurwaarden. Dit leidde tot
een kostbaar kunstwerk, namebjk de stormvloedkering
in de Oosterscbelde waarbij aan de eisen van zowel veilig¬
beid, als van natuurbeboud werd voldaan. Door de bijzondere ervaringen gedurende de laatste driekwart eeuw
is de Nederlandse waterbouwkunde op een uitzonderlijk
boog peil komen te staan.

lo Epiloog en vooruitzichten van de
waterbeheersing in Nederland

In een deltagebied bestaat geen eindoplossing of
definitieve toestand
De geschiedenis van de waterbeheersing van Nederland
laat zien hoe het oorspronkelijke natuurlandschap in een
nog steeds voortdurende worsteling met het water werd
omgevormd tot een cultuurlandschap. Zeker LaagNederland vormt momenteel welhaast een grotendeels
door mensenhand geschapen waterstaatswerk; een lappendeken van bedijkingen, polders, droogmakerijen en
plassen, doorsneden door talloze sloten en kanalen. Kenmerkend voor de waterbeheersing door de eeuwen heen
was kleinschaligheid, grote aandacht voor het onderhoud
van bestaande werken en zorgvuldig bestuur. Op gezette
tijden kwamen weliswaar grote waterstaatswerken tot
stand, maar ook daarbij werd steeds tokening gehouden
met de specifiek plaatselijke omstandigheden. De strijd
tegen het water begon een duizendtal jaren geleden op
bescheiden schaal met een klein aantal bewoners met
bescheiden eisen maar breidde zich spoedig uit. Hierbij
kwam men voor technische problemen te staan die een
oplossing eisten, wilde de mens zijn existentie kunnen
voortzetten. De geschapen voorzieningen brachten echter steeds nieuwe problemen met zich mee. Een duidelijk
voorbeeld wordt geleverd door de werken voor de
bescherming van het land tegen de vloeden van de rivieren en de zee.
De eerste bewoners van de kustgebieden vestigden zich
reeds lang voor het begin van de christelijke jaartelling op
de oeverwallen en kreekruggen langs de rivieren en deltakwelders, alsmede op de geestgronden en kleistroken achter de duinen. In de rode eeuw drong men op vele plaatsen
de aangrenzende, enorme veengebieden binnen. Men verlaagde de grondwaterstand van deze gemiddeld enige
meters boven gemiddeld zeeniveau gelegen wildernissen
door het graven van slotenstelsels naar de lager gelegen
aangrenzende wateren of daar naar toe gegraven weteringen. Dit cultiveringsproces vond zijn afronding in de r4de
eeuw. Het heeft tot op de huidige dag zijn onuitwisbaar
stempel gedrukt op het Westnederlandse landschap. De
uitbouw van deze eerste grootscheepse ingrepen in de
hydrologische situatie stagneerde in de loop van de izde
en i3de eeuw bij herhaling ten gevolge van een reeks zwa¬
re stormvloeden, die grote delen van het gewonnen cul-
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tuurland verzwolgen en onder meet ter plaatse van het
huidige Ijsselmeer een kleine binnenzee lieten uitgroeien
tot een omvangrijke zeearm.
In deze periode begonnen de plaatselijke gemeenschappen, die in de eerste gevarenzone lagen, hun lokale
dijkjes met elkaar te verbinden. Daarmee nam de collectieve dijkbouw een aanvang. Deze tweede wezenlijke
ingreep in het natuurlijke hydrologische systeem veroorzaakte een kettingreactie die tot de huidige dag
voortduurt. Het onmiddellijke hydraulisch effect van de
bedijking en de daaraan verbonden opheffing van de
waterberging en stroming over het land was een verhoging van de vloedstanden. Bedijking van een bepaald
gebied in de delta heeft voorts een effect op de vloedstan¬
den in andere gebieden en zo breidde de verhoging zich
steeds verder uit. Naarmate men zich tegen hogere vloe¬
den wenste te beschermen kreeg men met grotere stijgingen te maken. Op wat langere termijn heeft bedijking ook
een morfologisch effect. Al naar de plaatselijke situatie
kan een verlaging of verhoging van het rivierbed optreden
waarbij het optreden van een opslibbing overheerst. Dit
leidt weer tot een verdere verhoging van de vloedstanden.
Doordat de riviersedimenten na bedijking niet meet op de
overstromingsvlakten kunnen worden afgezet vindt geen
verdere opbouw van het land meet plaats.
De bescherming tegen overstromingen verbeterde
natuurlijk de levensomstandigheden van de bewoners en
maakte het mogelijk grotere gewasopbrengsten te verkrijgen en ook een grotere diversificatie toe te passen. De
cultivering van de venen veroorzaakte in de loop der eeu¬
wen een aanzienlijke bodemdaling tengevolge van klink
en oxydatie, een daling die nog altijd voortgaat. Ook de
daling van de diepere bodemlagen als gevolg van natuur¬
lijke factoren bleef doorgaan. Dit proces versterkte de
maaivelddaling. Hierdoor kwam de bodem in de loop der
eeuwen doorgaans twee a drie meter naar beneden. Dit
noopte, hier eerder, hier later tot bepoldering van de oude
cultuurgronden, aanvankelijk met primitieve sluisjes,
die bij laag buitenwater konden worden opengezet, terwijl in de loop van de i5de eeuw de windwatermolen
nadere uitkomst kwam bieden. Deze zou op zijn beurt in
de loop van de rgde eeuw goeddeels worden vervangen
door stoomgemalen en in de zoste eeuw door elektrische
en dieselgemalen.
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Zo had een eenvoudige ingreep in de natuurlijke toestand van de delta vergaande gevolgen. Het is begrijpelijk
dat wel eens is overwogen om in Laag-Nederland bepaalde gebieden op te geven om de natuurlijke opbouwprocessen weergedeeltelijk te herstellen. Ook elders is dit wel
voorgesteld, zoals voor de delta van de Irrawaddy in
Myanmar, maar nooit gerealiseerd door de tegenstand
van de bewoners die geen offers wilden brengen ter wille
van toekomstige generaties.
Door de grote gevoeligheid van deltagebieden voor
ingrepen in de gegeven fysiografische toestand doen kettingreacties, zoals boven geschetst, zich ook op vele andere gebieden voor waar de economische ontwikkeling tot
bepaalde activiteiten leidde. Genoemd kunnen worden:
- aardgaswinning met als gevolg bodemdaling en consequenties voor de waterbeheersing;
- uitdieping van toegangsgeulen en havens met als
gevolg verdere indringing van zeewater;
- uitbreiding van de tuinbouw onder glas met gevolgen
voor de ontwatering en waterkwaliteitseisen.
Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat in een
afzienbare toekomst een einde zal komen aan zulke reacties en activiteiten en zoals verderop zal worden aangetoond zal nog weer met nieuwe ontwikkelingen rekening
moeten worden gehouden en bestaat geen uitzicht op een
uiteindebjke toestand.

Kenmerkend voor de geschiedenis van het Nederland¬
se deltagebied is voorts het zich voordoen van situaties,
soms voorspelbaar, soms geheel onverwacht, die een
wezenlijke bedreiging voor het voortbestaan van het land
vormden en die daarom tot grote bezorgdheid aanleiding
gaven. Soms was de technische oplossing van het probleem bekend, soms zag men geen uitweg maar verscheen een technische innovatie, die als een deus ex
machina de situatie redde. Voorbeelden hiervan zijn;
- het onverwacht verschijnen in 1730 van de paalworm
die de houten paalwerken en palissaden aantastte die
de buitenbelopen van de zeedijken beschermden
tegen golfaanval. De bedreiging werd als zeer ernstig
ervaren en overal werden bidstonden gehouden om
het gevaar af te wenden. De oplossing werd gevonden
in de toepassing van steenbekledingen met steen uit
Noorwegen en Belgie. De mogelijkheid hiertoe werd
geboden door de ontwikkeling van massatransport
over zee;
- de kritieke situatie die zich had ontwikkeld in de loop
van de eerste helft van de igde eeuw met betrekking
tot de stijging van de hoogwaterstanden van de grote
rivieren, waardoor men gedwongen was de dijken
voortdurend te verhogen en de deels door opslibbing
onvoldoende vaardiepten van toegangsgeulen uit zee
■ 1. Een van de mogelijke varianten voor een nieuwe waterhuishoudkundige infrastructuur van het Nederlandse kustgebied

Analyse van de geschiedenis van de waterbeheersing
en uitzicht op de toekomst

in geval van een zeespiegelstijging van enkele meters.

Begrip van de geschiedenis van de waterbeheersing is van
grote betekenis voor het identificeren van tendensen in
bestaande ontwikkelingen en voor het voorbereid zijn op
de consequenties van mogelijke toekomstige ontwikke¬
lingen. In de inleiding is vermeld welke factoren bepalend waren voor de totstandkoming van werken op het
gebied van de waterbeheersing en de landaanwinning.
Deze uitvoering hangt af van het optreden van een of
meet factoren uit elk van de drie groepen:
1. prikkels voor de acceptatie van een verandering;
2. technische en andere factoren die een verandering
kunnen realiseren;
3. maatschappelijke voorwaarden.
Deze vormen noodzakelijke voorwaarden, maar daarmee
kunnen de historische ontwikkelingen nog niet voldoende verklaard worden. Voor de specifieke omstandigheden
van de Nederlandse delta blijkt uit de geschiedenis dat
het hierbij gaat om het toevalselement van het optreden
van rampen en bedreigingen, in de eerste plaats de stormvloeden op zee. Er bestaat een zekere analogie met de
mathematische simulatiemodellen uit de hydrologic
waarbij de genoemde factoren van de drie groepen de
‘deterministische’ componenten vormen en de toevalstreffers de ‘stochastische’ componenten, die soms d'
doorslag geven.
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en in havenbekkens. Beide vcrschijnselen bedreigden
de fysieke en econoniische existentie van her land. De
verschijning in de jaren 1850-1870 van de stoombaggermolen bracht de oplossing voor deze problemen.
De baggermolen en andere werktuigen voor groot
grondverzet fungeerden als innovaties die een geheel
nieuiv technisch tijdvak inluidden;
- de ‘ontdekking’ van de glaciale kleileem in 1921 toen
met de uitvoering van de beide afsluitdijken van de
Zuiderzeewerken reeds begonnen was en men in bet
onzekere verkeerde over de beschikbaarheid van voldoende klei van geschikte consistencie voor her werk.

Mogelijke ontwikkelingen van de waterbeheersing
van Nederland
Men moet aannemen dat de processen en tendensen die
men in de huidige toestand kan waarnemen - zeespiegelrijzing, inklinking, hogere eisen aan veiligheid,
waterkwaliceit en milieu - zich de komende eeuw zullen
voortzetten en het deltagebied van Rijn en Maas steeds
kwetsbaarder zullen maken. Daarnaast tekenen zich enige deels deterministische deels stochastische factoren a£
Het betreft hier:
- een wijziging van het lokale klimaat, de hydrologic
van Rij n en Maas en het regime van de stormvloeden;
- een versnelde stijging van de zeespiegel;
- een steeds verdergaande verstedelijking;
- een toepassing op grote schaal van ondergrondse werken voor verkcer, industrie en bewoning;
- het optreden van een ‘superstormvloed’, ver uitgaande
boven de normatieve stormvloed met een kans van
optreden van 1% in honderd jaar (herhalingstijd 10.000
jaar);
- het optreden van een 'superriviervloed’, eveneens
belangrijk hoger dan het normatieve hoogwater;
- het uitblijven gedurende een of twee generaties van
een betekenende stormvloed;
- andere vooralsnog onbekende of onmogelijk geachte
gcbeurtenissen (oorlog, aardbeving, verlies van geloof
in de toekomst enz.).
Van al deze deterministische factoren en toevalstreffers
wordt natuurlijk aan de consequenties van het broeikaseffect en de daardoor veroorzaakte versnelde zeespiegelstijging de nieeste aandacht besteed; deze vormt immers
de meest directe bedreiging. Over de grootte van de stij¬
ging en de tijd waarover deze tot stand komt is internationaal veel onderzoek verricht, waarbij modellen worden toegepast van de hydrologische kringloop van het
water, de gcm’s [Global Circulation Models]. Deze
modellen zijn weliswaar gebasecrd op de grondwetten
van de fysica, doch leveren zeer uiteenlopende resultaten
al naar gelang de voorondcrstellingen die moeten worden
ingevoerd. Er zijn modellen die een bijkomende stijging
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van een paar decimeter over een periode van rond 100 jaar
voorspellen en daarnaast modellen met een stijging van
enkele meters over een periode van rond 300 jaar. Ook een
verlaging van de zeespiegel zou tot de mogelijkheden
behoren. Onder deze omstandigheden lijkt het wenselijk
om voor enige verschillende scenario’s van zeespiegelstijging na te gaan welke werken ter compensatie zouden
moeten worden uitgevoerd, over welke tijdvakken de uit¬
voering zich zou kunnen uitstrekken en welke volgorde
zou moeten worden aangehouden. Aangezien niet mag
worden verwacht dat over enige tientallen jaren betrouwbare voorspellingen beschikbaar zijn over de snelheid van
de zeespiegelrijzing, zal men een strategic moeten voeren
die voortdurcnd kan worden aangepast aan de feitelijke
ontwikkeling. Het vaststellen van deze stijging ofwel de
relatieve bodemdaling, blijkt overigens minder eenvoudig te zijn dan men zou denken, voornamelijk als gevolg
van het ontbreken van vaste meetpunten en lokale verschillcn. Alles blijkt te dalen of soms tijdelijk te stijgen.
Vandaar dat een begin is gemaakt met de opbouw van een
netwerk van stations over geheel Nederland waar men op
grond van verschillen in de zwaartekracht over een
bepaalde periode van een bepaald hoogtemerk de verandering van de absolute hoogte van dat merk kan vaststellen.
Een aanzienlijke versnelde stijging van de geniiddelde
zeespiegel behoeft overigens geenszins een ramp voor het
Nederlandse deltagebied te betekenen. De nodige technologische hulpmiddelen zijn aanwezig en ervaring met
de toe te passen techniek is verkregen gedurende de acht
tot tien eeuwen gedurende welke het land als gevolg van
natuurlijke en antropogene factoren twee tot drie meter
gedaald is en waarbij gedurende de eerste eeuwen men
slechts over een primitieve technologic beschikte.
Financieel betekent een versnelde zeespiegelrijzing
natuurlijk een terugslag. Deze is echter kleiner dan veelal
wordt gedacht. Indien zou worden uitgegaan van een
stijging van 0,7 m in 100 jaar in plaats van de thans optredende 0,18 m, en die door vclen als een soort gemiddelde
of meest waarschijnlijke waarde wordt bcschouwd, zou¬
den de voorzieningen nodig met oog op veiligheid, ontwatering, stedelijke gebieden enz. een bedrag van circa 35
miljard gulden vergen. Dit komt overeen met niet meet
dan 0,5% van het Bruto Nationaal Produkt mits de uitgaven over een periode van 100 jaar kunnen worden verdeeld. Zelfs met een ‘maximum scenario’ van 5 m in 300
jaar blijven de uitgaven voor de waterbouwkundige en
andere werken klein ten opzichtc van de uitgaven voor
sociale voorzieningen, onderwijs en defensie. Men bedenke dat deze ramingen berusten op een toepassing van de
huidige technologic, terwijl het toch waarschijnlijk lijkt
dat in de toekomst goedkoper bouwen mogelijk zal zijn
als gevolg van het beschikbaar komen van goedkope aanvaardbare kernenergie, lichte bouwmaterialen, kunststoffen voor dijk- en oeverbekleding enz.
Er tekent zich aldus een toekomstbeeld af waarin de
waterbeheersing van Nederland mogelijk opnieuw in
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van een natuurelemcnt waarop men zicb in de gescbiedenis van Nederland zo veelvuldig beeft verkeken van 1134
en 1421 tot 1953 toe, namelijk de stormvloeden uit zee.
Evenals veertig jaar geleden beerst onder de buidige
bewoners van bet lage deel van Nederland bet gevoelen
dat bet vraagstuk van de veiligbeid tegen overstromingen nu wel is opgelost met bet aannemen van een normatieve stormvloed die 1,15 m boger is dan de stormvloed
van 1953 te Hoek van Holland. De berbabngstijd van deze
normatievc stormvloed is 10.000 jaar. Uit betdeltarapport
kan ecbter worden afgeleid dat een stormvloed fysisch
denkbaar is die 2 a 3 m boger is dan de stormvloed van
1953 en dus 1 a 2 m boger is dan de stormvloed die de
boogte en sterkte van de buidige primaire verdedigingslinie tegen de zee bepaalt.^
Daarnaast kan 00k bet uitblijven van kritieke storm¬
vloeden tot misrekeningen leiden. De gescbiedenis leert
dat ervaringen met zeldzame gebeurtenissen niet of
slecbt overdraagbaar zij n en dat men na een of twee generaties geneigd is om een ramp te vergeten of de reabteit
daarvan te negeren wanneer er zicb andere urgente problemen voordoen.

belangrijke mate zal moeten worden gewijzigd als gevolg
van de voorzieningcn nodig in verband met de versnelde
zeespiegcistijging, bet verdcr ingrijpen in bet regime van
oppervlakte- en grondwatcr vanwcgc de voortgaande verstedelijking en ecn grootscbalige toepassing van ondcrgrondse constructies, Zo geeft afb. i ee'n van de mogelijke
varianten aan voor een nieuwe waterhuishoudkundige
infrastructuur van bet Nederlandse kustgebied in geval
van een zcespiegelstijging van enkelc meters.' Essentiele
clementcn zijn de bouw van een voorboededijk tussen
Den Heldcr en Hoek van Holland op 15 a 25 km uit de buidige kustlijn met de schepping van een kustmeer en een
grootscbalige bemaling, onder andere van de afvoer van
de grote rivieren, Een andere variant boudt de bouw in
van een voorboededijk evenwijdig aan de huidige kust¬
lijn aansluitend aan de Belgiscbe en aan de Duitse kustgebiedeii. Technologisch zijn bierbij geen bijzondere
moeilijkheden te verwacbten, maar op organisatoriscb en
bestuurlijk gebied valt vooralsnog niet in te zien boe in
bet kader van een integraal waterbebeer beslissingen
kunnen worden genomen.
Misschien dat ecbter de grootste terugslag zal komen
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Noten en verantwoording
van de illustraties

Hoofdstuk 1

1.

2.
3.
4.

5.
6.

De tekst van hoofdstuk i is algemeen van aard. We
halen hierbij geen literatuur aan, tenzij een illustratie aan een publikatie is ontleend.
J.J.S. Zonneveld, Levend land, Degeografie van hetNederlandse landschap, Utrecht/Antwerpen 15185.
W.H. Zagwijn, Nederland in het Holoceen, ’s-Gravenhage ig86.
C.H. Edelman, Inleiding tot de bodemkunde van Neder¬
land, Amsterdam ig6o.
H. de Bakker, Major soils and soil regions in the Nether¬
lands, The Hague/Boston/London 151751.
Atlas van Nederland, deel 15, Water, ’s-Gravenhage
ip86.

2.

7.
8.
9.

G.P. Kunnen, Het weer in Nederland, Zutphen 1583.
Water in the Netherlands, Den Haag 1989.
Atlas van Nederland, deel 8, Werken, ’s-Gravenhage
1990.
10. Atlas van Nederland, deel ii,Poortvan Europa, ’s-Gra¬
venhage 1985.

3.

Hoofdstuk 2

1.

In de afgelopen decennia is er door mw. Gottschalk,
hoogleraar historische geografie aan de Universiteit
van Amsterdam, met enkele medewerkers onderzoek
gedaan naar stormvloeden en rivieroverstromingen
in Nederland. De bedoeling was om door nauwkeurig
onderzoek en vergelijking van gegevcns uit de litera¬
tuur en gedrukte bronnenuitgaven te komen tot een
inventarisatie en beschrijving van deze natuurrampen. Dit onderzocksproject heeft geleid tot de publi¬
katie van het volgende driedelig overzichtswerk:
M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen
in Nederland, I, de periode voor 1400; 11, de periode 1400idoo; 111, de periode idoo-1700, Assen/Amsterdam 1971,
1975, 1977. Hocwel dit werk een zeer nauwkeurige
bron vomit voor de stormvloeden en rivieroverstro¬
mingen kleven er toch wel enige nadelen aan. Het
eerste is dat de auteur voor dit gigantische werk
noodgedwongen alleen gedrukte bronnen raadpleegde. Bij regionale studies die gebaseerd zijn op onuitgegeven archivalia, worden dikwijls aanvullingen en
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4.
5.

verbeteringen op dit overzichtswerk ontdekt. Verder
heeft de auteur te weinig oog gehad voor de maaivelddaling die vooral in de middeleeuwen plaatsvond. Allerlei waterstaatkundige maatregelen door
de overheid ondernomen brengt zij in verband met
overs tromingen, terwijl het in werkelijkheid maatre¬
gelen waren om de waterhuishouding in verband
met de maaivelddaling beter te regelen. Zo stelt zij de
aanleg van de Zwammerdam in de Oude Rijn in 1165
in verband met rivieroverstromingen (Stormvloeden,
I), terwijl dit werk is aangevat om te verhinderen dat
de Utrechtse ontginningsnederzettingen hun overtollig water nog langer via het Hollandse deel van de
Oude Rijn zouden lozen.
M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden, I, mccnt dat er in december 1163 geen overstroming heeft plaatsgevonden. Deze mening wordt afdoende weerlegd door H.
van der Linden, Een nieuwe overheidsinstelling: het
waterschap circa 1100-1400, in Algemcne Geschiedenis
derNederlanden, 3, Haarlem 1982.
De verhoging van de waterstand van de Rijn is aangetoond door onderzoek van de bodemkundigen Pons
en Hoekscma van de Landbouw Universiteit Wageningen (vgl. C. Dekker, Het Kromme Kijngebied in de
middeleeuwen, een institiitioneel-geografische studie,
Stichtse Historische Reeks, 9, Zutphen 1983).
P.A. Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas,
Hollandse Studien 19, Hilversum 1987.
M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden, I. De auteur neemt
wel aan dat in verschillende jaren voor 1250 rivier¬
overstromingen hebben plaatsgevonden. Zij leidt het
bestaan van rivieroverstromingen in onze streken af
uit buitenlandse bronnen, die elders in Europa van
rivieroverstromingen gewag maken. Deze conclusie
is ons inziens niet juist. Het buiten de oevers treden
van de rivieren in de Europese middelgebergten was
voor de bewoning in de dalen van deze gebergten een
ramp; hierdoor worden deze in de bronnen vermeld.
Men kan echter niet zonder meet stellen dat het hoog
water en het buiten de oevers treden van de rivieren
langs de bcnedenlopen van Maas en Rijn die in dezelfde periode optraden als de overstromingsrampen
in de middelgebergten, 00k in deze streken als overs¬
tromingsrampen ervaren werden.
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6.

7.

8.

9.

Deze indeling is gcbaseerd op J.I.S. Zonncvcld, Levetid
Land. De gcogmfie van het Nederlandsc landschap,
Utrecht/Antwerpen 1985.
K.A.H.W. Leenders, zooojaar kust^cnese van Cap Gris
Nez tot Hook van Holland. Een bijdra^e in het kadcr van
hetproject Kiisgcnese, 10 oktober ipS6, Rapport Rijkswaterstaat NZ-N-8G19, Rijswijk 1986; A. Verhulst en
D.P. Blok, Het natuurlandschap, in Al,gcincnc Geschiedenis derNcderlanden, 1, Haarlem i98r.
C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische ^eogmfie en de
instellingen van ccn Zeeuws eiland in de Middeleeuwcn, Assen 1971.
D.J. Brus, G. Pleijter en C. van Wallenburg, Gcomoijblo^isclte kaait van Nederland. Schaal 1:50.000. Toelichtiitg

antwoord overzichtswerk gebaseerd op Nederlandse
wetenschappelijke literatuur.
18. Zie voor de kolonisatie van het terpengebied H.T. Watcrbolk, Zomerbewoning in het terpengebied, in M.
Bierman e.a. [red.), Terpen en Wierden in het Fries-Groningse kustgebied, Groningen I988 en Algcmene Geschiedenis der Nederlanden, deel I, Haarlem 1981.
19. Men discLissieert al lange tijd of terpen door niensenhand zijn opgeworpen of door toevallige opeenhoping van mest en afval zijn ontstaan. T. Huitema, Het
ontstaan der terpen in het noorden van ons land en het opslibben van het zeekleigebied waarin men de terpen aantreft,
Mededeling der Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, Afdeling letterkunde, nieuwe
reeks, deel 21, nr. 10, Amsterdam 1958, heeft overtuigend aangetoond dat van een van begin afaan opwerpen van terpen tegen overstromingen geen sprake is.
Hij is zelfs van oordeel dat de verhoging uitsluitend
ontstaan is door de ophoging van afval en mest. Deze
laatste visie is fel bestreden door H. Halbertsma, Ter¬
pen tussen Vlie en Eems. Eengeogra/isch-historische benadering, Groningen 19A3. Tegenwoordig neemt men
aan dat de terpen zowel met opzet tegen overstro¬
mingen, maar ook door de toevallige opeenhoping
van mest en ander afval uitgegroeid zijn tot hoge
woonheuvels (G. Elzinga, De prae- en protohistorie,
in H.M. van den Berg, Noordelijk Oostergo, Ferwerdera-

op kaanblad 48 Middelbuig [gedeekelijk], 42 Zierikzee [gedeeltelijkj, 47 Cadzand (gedeeltelijkj, Wageningen/Haarlem 1986.
10. J.W. Gricde en W. Roeleveld, De geologische en de paleografische ontwikkeling van het noordelijk zeekleigebied, in Gcogra/ischTijdschriJt, 16,1982.
11. J.W. Griede, Het ontstaan van Frieslands Noordhoek. Een
Jysisch-geografisch onderzoek naar de holocene onrudkkeling van een zeekleigebied, Amsterdam 1978.
12. De bodem van Nederland. Toelichting bij de bodemkaart
van Nederland scknal 1:200.000, samengesteld door de
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen 1965.
13. Dit gedeelte is gebaseerd op L.j. Pons, Holocene peat
formation in the lower parts of the Netherlands, in
J.T.A. Verhocven (ed.). Fens and bogs in the Netherlands.
Vegetation, history, nutrient dynamics and conservation,

deel, ’s-Gravenhage 1981).
20. Wij vermijden hier de term grondeigenaar, omdat dit
in de middeleeuwse verhoudingen verwarring
schept; in deze eeuwen was eigendom geen vast juri-

Dordrecht 1992.

disch begrip.
21. Dit gedeelte is gebaseerd op D.E.H. de Boer, J. van
Herwaarden en J. Scheurkogel, Middeleeuwcn, Gronin¬

14. H. Schoorl, The significance of the Pleistocene lands¬
cape of the Texel-Wieringen region for the historical
development of the Netherlands coast between Alkmaar and East Terschelling, in A. Verhulst en M.K.E.
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in de kustgcbiedcn van Nederland en Belgie/Transgressions
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gen 1989.
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23. J.W. Gricde, Het ontstaan vanFrieslandsNoordhoek, Am¬
sterdam 1978.
24. Een aantal plaatsen in het Groningse terpengebied
was verplicht wijn aan de St. Maartenskerk in Utrecht
te leveren (B.H. Slicher van Bath, The economic).
25. H. van der Linden, De Cope. Bijdrage tot de rechtsgcschiedenis van de openlegging van de Holinnds-Utrechtse laogvlakte, Assen 195A; T. Edelman, Oude ontginningen
van de veengebieden in de Nederlandse kuststrook,
in Tijdschnjt voor economische en sociale gcograjie, 49
(1958]; T. Edelman, Bijdrage tot de historischegeograjie

delingen/Proccedings, Gent r98o.
15. J.C. Besteman en A.J. Guiran, De middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland boven het IJ
en de ontginning van de veengebieden. Opgravingen
in Assendelft in perspectiefj in M.C. van Trierum en
H.E. Henkes (eds.), Rotterdam Papers V, A contribution to
prehistoric, roman and medieval archeology. Teksten en lezingen, gehouden tijdens het Symposium Landschap en bewoning rond de mondingen van de Rijn, Maas en Schelde te
Rotterdam van 5 t/m 6oktober 1984, Rotterdam 198A.
16. B.H. Slicher van Bath, The economic and social condi¬

van de Nederlandse kuststreek, Publikatie van de directie
Waterhuishouding en Waterbeweging, 14, ’s-Graven¬
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17. J.C. Besteman en A.J. Guiran, De middeleeuwse; W.H.
TeBrake, Medieval frontier. Culture and ecology in Rijn-

van Waterland, Amersfoort rgSS; D.E.H. de Boer, GraaJ
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32. L.J. Pons, Bode?n, land en landschap. Afschddscollege, 16
maart 1987, hij zijn ajscheid ab hoogkraar regionale ho-

41. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied.
42. Cbr. de Bont en G.H. Keunen, Karwoude, een dorps- en
molengeschiedenis, Utrecht 1988.
43. T. Edelman, Bijdra^e, 53. Naar de veenontginningsgebieden in Friesland en Groningen is weinig onderzoek gedaan. De beschrijving van de voortgang van

demkunde aan de Landbouwuniversiteit Wo^geniiigen, Wageningen, Vakgroep Bodemkunde en Geologie Publicatie nr. 945.
L.W. Dekker, Dabegaten in Noord-Holland, in Boor en
Spade, 18,1972; L.W. Dekker, Dabegaten en kleiputten
in bet Hollands-Utrechtse veengebied: sporen van
kleiwinning voor de verbetering van de bodemvrucbtbaarbeid, in BoorenSpade, 20,1981.
Tocb was de akkerbouw, ofliever een soort tuinbouw,
in de latere tijd niet onbelangrijk. Gedurende de iSde,
i7de en i8de eeuw kwam de bennepteelt in bet veen¬
gebied van Zuid-Holland en Utrecbt tot grote bloei.
Hoewel de bennepakkers maar 224% van bet cultuurland uitmaakten was deze teelt een voornaam
bestaansmiddel. Hennep werd gebruikt voor de vervaardiging van garen en touw en voor de winning
van olie. Zie: L.W. Dekker, Dabegaten en kleiputten.
Het graven van een net van evenwijdig lopende sloten is gebruikelijk bij de ontwatering van een waterrijk gebied. Dit precede wordt overal ter wereld toegepast (mondelinge mededeling E. Stambuis). Zo is er
uit arcbeologiscbe opgravingen ook een patroon van
evenwijdige sloten ten westen van Assendelft uit de
Romeinse tijd aangetoond. Er is geen enkele continuifeit tussen dit slotenpatroon en bet patroon uit de
lode eeuw dat bier bij de ontginning van bet veen
werd gegraven. Vgl. J.C. Besteman en A.J. Guiran, ‘An
early peat bog reclamation area in Medieval Kennemerland, Assendelver polder’, in R.W. Brandt, W.
Groenman van Waateringe en S.E. de Leeuw (eds.), Assmdelver Polder Papers 1, Amsterdam 1987.
J.K. de Cock, Veenontginningen in West-Friesland, in
Westfriese Oudheden, XII, WestfrieslandsOud enNieuw, 3 A
(19A9).

deze ontginning is gedaan aan de hand van J.K. de
Cock, De veenontginningen rond Sneek en IJlst, in It
Beaken, 46 (1984); K. Huisman, De okkupaasje fan de
Riperkrite, In undersyk nei de bewenningsskiednis
tusken 1100 en lAooyn leechfeankriteyn Frys Ian, in It
Beaken, 50 (1988); W.A. Ligtendag, Vroeg-middeleeuwse veenontginningen in Groningen, in Nederlandse^eograjendagen. Artikelenbundel, Utrecht 198A; Bodemkaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Toelichtmg bij
kaartblad/West Groningen, Wageningen 1973.
J.M. van Mourik en W.A. Ligtendag, Verveningssporen in restanten van het Westfriese veendek, in GeografischTijdschrift, 17,1984.
A.E. Clingenborg, Het Groninger veenland, een voormalig veenland, in BoorenSpade, 20,1981.
L.J. Pons en M.F. van Oosten, De bodem van Noordholland. Toelichting hij blad 5 van de bodemkaart schaal
1:200.000, Wageningen 1974.
Voor de ontginningen ten westen van de Vlie, in het
bijzonder Kennemerland is er het werk: J.K. de Cock,
Bijdra^e tot de historische geografie van Kennemerland in
de Middeleeuwen op Jysisch-geografische grondslag, Gro¬
ningen 19A5. Voor Waterland raadplege men: J.M.
Bos, Landinrichting en archeologie. Voor West-Friesland
zijn er slechts verspreide bijdragen.
Bodemkaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Toelichting
hij de kaartbladen 10 West Sneek en 10 Oost Sneek, Wage¬
ningen 1974.

33.

34.

35.

3A.

37. Dit gedeelte is gebaseerd op scbriftelijke mededelingen van L. Prins, microbioloog aan de Rijksuniversi-
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44.

45.

46.

47.

48.

49. J.J. Spahr van der Hoek, Wadzje in de Walden, in It Be¬
aken, 31,19A9. Dit artikel handelt over de verplaatsing
van de bevolking vanuit de eerst ontgonnen veengebieden naar de Wouden.
50. K. Huisman, De okkupaasje.
51. De beschrijving van het landverlies in Noord-Hol¬
land is gebaseerd op H. Schoorl, Zeshonderdjaar water
en land. Bijdra^e tot de historische ^eo- en hydrografie van
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de Kop van Noord-Holland — 1150-1700, Groningen
1972; M.K.E. Gottschalk, Stonnvioedcii, I; J. Westenberg, Kennanerdijkgcschiedenis.
52. Mw. Gottschalk twijfelt in haar Stormvloeden, I, aan
het bestaan van de stormvloed van 11^3, H. van der
Linden, Een nieuwe overheidsiiutellii\g, noot id, toont
aan dat wel degelijk een grote stormvloed in dat jaar
heeft huisgehouden in de kuststreek van Holland.
53. J. Westenberg, Oiide kaanen cn degcschiedcnis van de Kop
van Noord-HoIIand, Verhandelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Natuurkunde, eerste reeks, deel 23, nr. 2, Amsterdam
Igdl.

54. J.J.J.M. Beenakker, Van Renterslnze tot strijkmokn, De
waterstaatsgeschiedenis cn landschapsontwikkeling van de
Schager- en Niedorperkoggen tot 16^53, Alphen aan den
Rijn ip88.
55. A. de Goede, Swannotsrecht, Wesrfriesche rechtsgeschiedenis, deel I, Utrecht 1540; A. dc Goede, Waterland. West-

friesche Rechtsgeschiedenis, deel II, Enkhuizen 1543. Uit
de wijze van onderhoud van de Westfriese omringdijk omstreeks 1300 (zie J.J.J.M. Beenakker, Van Re?iterslitze) kan men concluderen dat de aanleg van deze
dijken 00k door de ambachten is geschied.
5K. J. Westenberg, Kennemer.
57. J. HofJ De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573,
Hollandse Studien 5, ’s-Gravenhage/Haarlcm 1973.

Blok ter gelegenheid van zijn A^ste vetjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit van Am¬
sterdam, Amsterdamse Historische Reeks, Grote serie,
12, Hilversum 1990.
68. De vrij heid, die in vele gebieden van Europa en 00k el¬
ders in de Nederlanden op het platteland in deze eeuwen groeide, was dikwijls slechts een persoonlijke
vrijheid. Het bijzondere van de situatie in Holland en
in Utrecht was dat de dorpsgemeenschap ook een
door de graaf gevestigd zelfbestuur had (vgl. J. Mertens, De landbouwers in het Zuiden, in Al^emene GeschiedenisderNederlanden, 2, Haarlem 1982). In de kolonisatiegebieden langs de kusten van de Oostzee was
er in de lade tot de i4de eeuw wel een vrijheid naar
Hollands model ontstaan. Deze is echter in de loop
der tijden tcniet gedaan. De aanvankelijk vrije kolonisten werden vanaf de lAde eeuw gevoerd in een
staat van lijfeigenschap (A. Mayhew, Rural settlement
andfarming in Gennaity, London 1973).
6p. H. van der Linden, Zeventuig. De middeleeuwse oorsprong van ons moderne waterschapsrecht in zeven
exempels, in F.J. Kranenburg, L.J. de Ruiter en J.H.M.
Kienhuis (red.), Waterscliapsschouw. Opstellen^eschreven
ter gelegenheid van het 50-jary bestaan van de Unie van
Waterschappen, Deventer 1977.
70. D.P. Hallewas, The interaction between man and his

58. Het navolgende is ontleend aan J. Westenberg, Kennemer.
55>. Het navolgende is ontleend aan J.J.M. Beenakker, Van
Renterslnze.
60. Dit gedeelte is ontleend aan W.J. Formsma, Delvinaria, inGronin^seVolksalinanak, 197(5-1977.
61. J.K. de Cock, De veenont^innin^en.
62. Dit gedeelte is ontleend aan H. van der Linden, Een

physical environment in the country of Holland be¬
tween ca 1000 and 1300 AD; a dynamic relationship, in
Geologic enMijiibouvv,d3,1984.
71. De historicus Henderikx is de eerste geweest die uit
historische bronnen concludeerde dat de ontginnin-

nieuwe overheidsinstelling.
6j. G. de Vries Az., Het dijlts- en moienbestuur in Holland's
Noorderkwartier onder degrafelijke regering engedurende
de Rcpubliek, Amsterdam 1876.
64. De ontginningsgeschiedenis is voor het grootste deel

door L.J. Pons, Holocene peat/ormation.
72. M.C.P. Scholte, Wat was er eerder: de dijk, de veenontginning ofde polder?, in Hollatrd, 12,1980.
73. C. Dekker, Het Kromme Rijn^ebied; C. Dekker, De dam
bij Wijk, in C. van der Kieft, G. van Herwijnen, C. Dek¬
ker e.a. (red.), Scrinium et scriptura, Opstellen betreffende
de Nederlandse Geschiedenis aangeboden aan Pro/dr. J.L
van der Gouvv bij zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar
in de archiefwetenscbap en in de paleografie van de veertiende tot de zeventie?tde eeuw aan de Universiteit van Amster¬

ontleend aan de samenvattende publikatie van P.A.
Henderikx, Die mittelalteliche Kultivierung der
Moore im Rhein-Maas-Delta (10.-13. Jahrhundert), in
Sied[un^s/or5chut\g. Archdologie-Gcschichte-Ceographie,
7,1989. Wat de cope-ontginningen betreft is de bron
H. van der Linden, Het platteland.
65. Voor de precieze maatvoering bij het uitzetten van
deze ontginningsblokken zie: H. van der Linden, Het
platteland.

66. P.A. Henderikx, Waterbeheersing en afwatering in de

gen langs de rivieren direct gepaard gingen met de
aanleg van kaden langs de rivier (vgl. P.A. Henderikx,
De zorg voor de dijken). Zijn mening wordt bevestigd

dam, Groningen 1980.
74. Dit gedeelte over de rivieren is ontleend aan P.A. Hen¬
derikx, Dc beneden-delta.
75. Dit gedeelte is ontleend aan D.P. Hallewas en J.F. van
Regteren Altena, Bewoningsgeschiedenis en land-

6/. C. Hoek, Het land langs de benedenloop van de Hol¬

schapsontwikkeling rond de Maasmond, in A. Verhulst en M.K.E. Gottschalk (red.), Transgressies en occupatiegeschiedenis; E.J. Bult, Ontginning en bewoning
ten noorden van de Maasmond en de landschappelij-

landse IJsel, in J.B. Berns, P.A. Henderikx, P.H.D. Leupen e.a. (red.), Feestbundel aan^eboden aan Prof. Dr. D.P.

ke veranderingen, die daarbij optraden, in M.C. van
Trierum en H.E. Henkes (eds.), Rotterdam Papers V.

Alblasserwaard tot de invoering van de bemaling in
de vijftiende eeuw, in Bijdro^en en mededelingen betrejfende degeschiedenis derHederlanden, 103,1988.

NOTEN

-/6. Dit blijkt uit het fcit dat de dijken onderhoudcn werden door de gerechtigden van de tegen de dijk aanliggende landerijen. Vgl. C. Postma, Het hooghecmraadschap van Delfland in de middeleeiiwen,
Hilversum ip8p.
77. M.C. van Leeuwen-Canneman, Poldervorming in
oostelijk Delfland aan het einde van de Middeleeuwen, in Hollandse Studien, 12, Dordrecht ipSz.
78. C. Hoek, Kasteel en kerk te Hillegersberg, in Rotterda?n5jaarboekje, zde reeks, gdejaargang, 1971.
79. S. Muller Hzn., Over de oudstegeschiedenis van Schieland,
Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, afdeeling Letterkunde,
nieuwe reeks deel XIV, nr. 3, Amsterdam 1914.
80. C. Hoek, De regeling van het dij konderhoud in Schie¬
land, in Holland, 4,1971.
81. C. van Wallenburg, De bodem van Zuid-HoIIand, Toelichting bij blad6van debodemkaanvanNederlandschaal
1:200.000, Wageningen ip66.
82. S.J. Fockema Andreae, Hoogheemmadschap van Rijnland, Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten njd tot
1857, Leiden 1934, Reprint, Alphen aan den Rijn 1982.
83. M. Carasso-Kok, Amsterdam Historiseb. Eenstads^gcschiedenis aan de hand van de collectie van het Arnsterdams Historisch Museum, Bussum 1975.
84. Het navolgende is ontleend aan de volgende publikaties: H. van der Linden, De Zwammerdam, Leiden 1972;
H. van der Linden, Oorsprong en oudste ontwikkeling van het hoogheemraadschap van Rijnland, in
Holland.
85. In de bronnen staat nergens dat er bij Zwammerdam
sprake was van een slttis. Als zo’n belangrijk werk niet
genoemd werd, kan men ervan uitgaan dat die er niet
geweest is.
86. Deze doorgraving is aangetoond uit bodemkundig
onderzoek. L.J. Pons en M.F van Oosten, De bodem van
Noorditolland, Toelichting bij Mad 5 van de bodemkaart
van Nederland 1:200.000, Wageningen 1974. Het tijdvak, waarin de doorgraving geschiedde, is door ons
geschat.
87. Dit gedcelte is ontleend aan J.A. Storm van Leeuwen,
Van Oude Rijn tot Leidse Rijn, De afwatering van degron-

den in en random Vlenten-De Meern in de loop der tijden,
z.p., Historische Vereniging Vleuten-De MeernHaarzuilens/Waterschap Leidse Rijn, 1985; C. Dckker,
Afwatering en scheepvaart ten westen van de stad
Utrecht tot de I4de eeuw, in J.B. Berns, P.A. Henderikx, P.H.D. Leupen e.a. (red.), Feestbimdel D.P. Blok.
88. J.A. Storm van Leeuwen, Van Oude Rijn, 42, meent dat
deze dijk bedoeld is om het overstromingswater bij

ten zouden afwateren (mondelinge mededeling H.
van der Linden). Deze mcning wordt bevestigd door
C. Dekker, Afwatering en scheepvaart.
89. Pas in veel later eeuwen is de rechtspraak in handen
gekomen van een vast college bestaande uit schout en
schepenen. Zo’n college wetd ingesteld omdat de burenrechtspraak dikwijls tot willekeur leidde; soms
was er een geringe opkomst van buren, soms was de
opkomst zo massaal dat ze tot ongeregeldheden leid¬
de (vgl. C. Dekker, Het Kromme R jiyebied).
90. Het navolgende is ontleend aan C. Dekker, Het Krom¬
me Rijn^ebied.
91. Het navolgende is ontleend aan H. van der Linden,
Oorsprong en oudste onnvikkeling.
92. Dit gedeelte is ontleend aan P.A. Henderikx, De zoig
voorde dijken.
93. K.A.H.W. Leenders, 2000 janr kustonnvikkeliiy. Leenders gebruikt hierbij als voorbeeld de sittiatie in het
zich uitbreidende Hatingvliet in i4de en begin i5de
eeuw. Hij zegt hietover: ‘Zo kunnen we in noordwestelijk Noord-Brabant indetdaad zien hoe de zeeinvloed alsmaar verder oostwaarts drong in de vormen
van een grote en diepe getil (Hatingvliet, Hollandsdiep, Biesbosch), terwijl enkele kilometers westelijk
in het “front” (of ruim een eeuw na passage van dat
front) reeds gorzen bedijkt werden’.
94. C. Dekker, Resultaten van het historisch-geografisch
onderzoek in Zeeland, in A. Verhulst en M.K.E. Gottschalk (red.), Traiis^ressics en occupatiegeschiedenis.
95. De gegevens over de zoutwinning zijn afkomstig uit
1. Ovaa, De zoutwinning in het zuidwestelijk zeekleigebied en de invloed daarvan op het landschap, in
Boor en Spade, 19,1975.
p6. Deze conclusie over het grensverloop is een eigen interpretatie van de auteur.
97. Een grenslijn in dit gebied is pas in 12A4 getrokken
toen dit gebied ontgonnen was. In dit jaar werden de
grenzen bepaald tussen de parochies die tot het Franse bisdom Doornik behoorden en de parochies die tot
het in het Duitse Rijk gelegen bisdom Utrecht be¬
hoorden. Deze kerkelijke grenzen werden 00k de
grenzen tussen het Koninkrijk Frankrijk en het Duit¬
se Rijk (vgl. M.K.E. Gottschalk, De Vicr Ambachten en
het Land van Saaftinge in de Middelceuwen. Een historisch
geografisch ondeizoek betrejfende OostZeeiiws-Vlaanderen
c.a., Assen 1984).
98. A. Vethulst en R. de Bock-Doehaerd, Nijverheid en
handel, in Al^emene geschiedenis der Nederlanden, 1,
Haarlem 1981.
99. P.A. Henderikx, Dorpen in de Scheldedclta van de
vroege middeleeuwen tot ca 1300, in K. Bos, J. van
Damme en A. De Klerk, Dorpen in Zeeland, Middelburg
1991.

een doorbraak van de Lekdijk te keren. Uit het grootscheepse onderzoek van de ontginnings- en waterstaatsgcschiedenis van het Land van Woerden, waarvan de resultaten later gepubliceerd zullen worden,
blijkt dat deze dijk vooral diende om te voorkomen
dat de landen ten oosten van deze dijk naar het wes¬

100. Er zijn geen doctimenten over deze veenontginningen overgeleverd. Wei kan men op luchfoto’s het
veenverkavelingspatroon onder de later gelegde klei-
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lagcn onderscheiden. Zie J.L van der Gouw, De ring
van Putteii. Onderzoekiiycii over ecu lioo^heemraackchap
in hetDeltagebied,Zuid-HollandseStudien XII, ’s-Gravenhage 19^7.
101. Her rivierkarakter van de Schelde hier is af te leiden
uit het feit dat het zuidelijk deel van het latere Tholen
in dc late Middeleeuwen tot het dekanaat Zuid-Beveland hoorde. Toen deze ketkelijke indeling in de vroege Middeleeuwen ontstond was de Schelde kennelijk
nog geen scheidingswater maar een rivier. Net als bij
de grote rivieren in Zuid-Holland was de rivier geen
scheidend maar een bindend element tusseii de genieenschappen aan beide oevers. Vgl. C. Dekker, ZuidBevciaiid en K.A.H.W. Leenders, zooojaar kiistonnvikkcliiy.
102. Voor het ontstaan van de Westerschelde is geput uit
B. Augustyn, Integratie van natuurwerenschappelijke en historische bronnen voor de ontgiiiningsgeschiedenis van het zuidoostelijk Westerscheldegebied, in M.C. van Trietum en H.E. Henkes (eds.), Rot¬
terdam Papers V; Westerschelde, in Encyclopedic van Zeeland, III, Middelburg 1984; KJ.J. Brand, Viergeneraties
kaartreconstructies Zeeuwsch-Vlaanderen, in A.C.
Meijer, LR. Priester en H. Uil [red.], Gids voor historisch
onderzoek in Zeeland, Amsterdam 1991.
103. Een gcdeelte van dit veengebied verwilderde niet. Het
uiterste zuidwesten was namelijk sinds 1200 in eigendom van de Abdij van Ter Doest en weed ontgoniien tot een gigantisch landbouwbedrijfmet een sterke nadruk op de akkerbouw (vgl. C. Dekker, Zuid-Beveland).
104. Zie voor de veenontginningen in dit gebied. B. Augu¬
styn, Integratie.
105. De maatregelen in de 1 ide eeuw zijn beschreven door
C. Dekker, Zuid-Bevelond.
106. D.J. Brus, G. Pleijter en G. van Wallenburg, Geomoijologische kaart; S.F. Ktiipers, Dammen en dijkcn uit de
tide en izde eeuw in de polder Schouwen, in Kroniek
van het Land van de zeemeermin (Schouwen-Duivelandj, 7,
1982.
107. K.B.A. Buijtendorp, De Waterkeeriitgen, Waterschappen
en polders van Zuid-Holland doorjhr. L.F. Teixeira de
Mattos, civiel-mgenieur, oudwethouder der^emeenteApeldoorn, oud lid der Staten van Gelderland, Deel VII-I, afdeeling III, HeteilandVoorne enPutten, ’s-Gravenhage 1952,
kaart no 1; J.L. van der Gouw, De ring; D.P. Hallewas en
J.F. van Regteren Altena, Bewoningsgeschiedenis.
108. M.K.E. Gottschalk, Historische Geogra/ie van westelijk
Zeeuws-Vlaanderett. Tot de St. Elisabetltsvloed van 1404,
Dieren 1983 (zde druk).
109. Dit gcdeelte is gebaseerd op C. Dekker, Zuid-Beveland;
C. Dekker, The representation of the freeholders in
the drainage districts in Zeeland West of the Scheldt
during the middle ages, in Acta historiae Neerlandiae.
Studieson the histoij of the Netherlands, 8,1975.
no. Tot voor een tiental jaren was men van oordeel dat in

dit gebied de dijken veel ouder waren. Men kon zich
eenvoudig niet voorstellen dat dit dichtbevolkte ge¬
bied niet al zeer vroeg van dijken was voorzien. Men
ging er bijvoorbeeld vanuit dat wanneer en bepaald
klooster in een bepaalde streek gevestigd werd deze
streek al bcdijkt moet zijn geweest; de dijkaanleg
werd dan gesteld voor de stichtingsdatum van het
desbetreffende klooster. Vgl. K.A. Rienks, De dijken in
Friesland, alsmede hun beheer en onderhoud tot cir¬
ca ryoo, in Tijdschrift voor ecoitomische eit sociale
geograjic, 49,1958 en B.W. Siemens, Dijkrechteit en Zijlvesten, Groningen 1974.
111. J.A. Mol, P.N. Noomen en J.H.P. van der Vaart, AchtkarspcIeii-Zuid/Eestrum. Ecu Historisch-geogra/isch 011derzoek voor de laiidiniichtiitg, Leeuwarden 1990. Een
groot deel van onze zienswijze over de dijkaanleg in
de noordelijke kweldergebied is afkomstig van mondelinge mededelingen van J.A. Mol en J.H.P. van der
Vaart.
112. B.W. Siemens, Dijkrechten,9.
113. Bodcinkaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Toelichting
bij de kaartbladen 5 West Harlingen en 5 Oost Harlingen,
Wageningen 197^.
114. D.F. Wouda, Over de afwatering van Friesland en haargeschieden is, Sneek 1951.
115. H. van der Linden, Een nieuweoverheidsinstelling.
lid. Het gcdeelte over het rivierengebied is ontleend aan
J.D.H. Harten, De invloed van de mens op het landschap, in H.P. de Bruin red., Het Gelders rivierengebied
uit zijn isolement, Gelderse Historische Recks, 18,
Zutphen 1988.
117. J.H.F. Bloemers e.a., Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland, Amsterdam 1981.
118. G.R. Groudstra, Mei slykboar en Kramizer, Fryske Akademy nr. 606, Leeuwarden, 1981.
119. R. Reinders, Een dertiende-eeuwse sluis in de Oude
Ried bij Buitenpost, In, Terpen en wierden in het FriesGroningse kustgebied, Groningen 1988.
120. Tenzij anders vermeld is het navolgende ontleend
aan F. Petri, Entstehung und verbreitung der niederlandischen Marschenkolonisation in Europa (mit
Ausnahme der Ostsiedlung) in W. Schlesinger (red.).
Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalter als Probletn der
Europaischen Geschichte, Reichenau Vortrdge 1970-1972.
Vortreige und Forschungen. Herausgegeben vom Konstanzei- Arbeitskreis/iir niitelalteriche Geschichte, 18, Sigmaringen 1975; H. van der Linden, Die Besiedlung der
Moorgebiete in der hollandisch-Utrechter Tiefebene
und die Nachahmung im nordwestdeutschen Raum,
in Siedlungs/orschung. Archdologie-Geschichte-Geographie, 2, Bonn 1984. Aanvullende kennis is geput uit A.
Mayhew, Rural Settlement.
121. F. Petri, Entstehung
122. A. Mayhew, Rural settlement.
123. Mededeling van H. van der Linden, die met een on¬
derzoek ter zake doende is.

NOTEN

Hoofdstuk 3
1.

Ondcnoek omtrent de a/sluitiiy en droo^makiiy van de
Zuiderzee, de Wadde?i en de Laiiwerszee, nom no. i. Dc iiivloed derafsluimg op de waterkeennc| derprovincieii laiys
de Zuidenee, Leiden 1887,7.

2.

M.K.E. Goceschalk, Stonnvioeden en rivieroverstromiiyen
in Nederland. Storm 5uiges and river floods in the Nethe¬
rlands, I, de periode voor 1400; 11, de periode ^oo-idoo; 111,
de periode 16^00-1700, Assen/Amsterdam 1971, 1975,

3.
4.

derlanden in de late Middeleeuwen, Utrecht 1987.
12. A.A. Beekman, Dijk- en waterschapsrccht, lemma Darinkdelven. Bij dit lemma worden in zes pagina’s alle
maatregelen opgesomd, die met betrekking tot de
moerneringgenomen zijn.
13. C. Dekket, Tussen twee vloeden, De strijd tegen het
water in Zeeland bewesten de Schelde tussen 1530 en
1532, in Bijdragen en mededelingen betrejfende degeschiedenisderNederlanden, 103,1988.
14. K.J.J. Brand, Vier generaties kaartreconstructies
Zeeuwsch-Vlaanderen, in A.C. Meijer, LR. Priester en
H. Uil (red.), Gids voor historisch ondeizoek in Zeeland,

1977Emp'clopedie van Zeeland, lemma Zuidland.
Gegevens over de omvang van de bevolking zijn ont-

Amsterdam 1991.
15. M.H. Wilderom, Tussen a/sluitdammen en deltadijken,
III, Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland), z.pl.,

leend aan: W.P, Blockmans, G. Pieters, W. Prevenier
e.a., Tussen crisis en welvaart, sociale veranderingen
1300-1500, in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 4;

5.

1968.
16. H. Schoorl, Petten en de Hondsbosse zeewering in
kaart, beeld en reconstructie (1466-1614), Holland, 3,

A.M. van der Woude, Demografische ontwikkeling
van de Noordelijke Nederlanden 1500-1800, in Al^emene Geschiedenis der Nederlanden, 5; D.E.H. Boer, Graaf
en Grafiek; D.E.H. de Boer, ‘Op weg naar volwassenheid’. De ontwikkeling van productie en consumptie
in de Hollandse en Zeeuwse steden in de dertiende
eeuw, in ].M. Baart, D.E.H. de Boer, G. van Herwijnen
e.a. [red.], De Hollandse stad in de dertiende eeuw,
Zutphen 1988; en J.L. van Zanden, Op zoek naar de
‘missing link’. Hypothesen over de opkomst van Hol¬
land in de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne
tijd, inTijdschr^tvoorsoaale^cschiedenis, 14,1988.
Her hiernavolgende is voornamelijk ontleend aan J.
Mertens, Landbouw, in Algemene Geschiedenis der Ne¬
derlanden, 4, Haarlem 1980; J.L van Zanden, Op zoek

1981.
17. J. de Hullu enA.G. Verhoeven,AndricsVierlinghTractaetvanDijckagie, ’s-Gravenhage 1920.
18. C. Postma, Het hoogheemraadschap van Deljland in de
middeleeuwen, 1289-1589, Hilversum 1989.
19. M. Born, Die Entwicklung der deutschen Agrarlandschajt,
Darmstadt 1989; H.A.M.C. Dibbits, Nederland-waterland; een historisch-technisch overzicht, Utrecht 1950; S.J.
Fockema Andrcae, Waterschapsorganisatie in Neder¬
land en in den vreemde, in Mededelingen der Koninkhjke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 14, nr. 9, 1951; H. Szulc, Re¬
structuring of the agrarian landscape in Poland from
1700 to 1914, in A. Verhoeve and J.A.J. Vervloet, The
transformation of the European rural landscape: Methodo¬
logical issues and agrarian change 1770-1914, Brussels
1992.

naar de'missing link’.
6.

7.

8.
9.

J.M. Bos, The bog area ofNorth Holland after AD 1000,
crises and opportunities, in J.C. Besteman, J.M. Bos en
H.A. Heidinga (eds.J, Medieval Archeology in the Nether¬
lands, Studies presented to H.H. va?t Regteren Altena, Assen/Maastricht 1990.
P. Bitter, Veenontginningen in de middeleeuwen, in
J.H.F. Bloemers en T. van Dorp (red.), Pre- & Protohistorie vande lage landen, Heerlen/Houten, 1991.
D.E.H. de Boer, Graa/enGra/iek.
Onderstaande is vooral gebaseerd op J.A. van Houtte
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en R. van Uytven, Nijverheid en handel, in Algemene
Geschiedenis derNederla?iden, 4, Haarlem 1980; J.L. van

2.

Zanden, Op zoek naar de ‘missing link’; en D.E.H. Boer,
Op weg naarvolwassenheid. Voor de aantallen inwoners
is gebruik gemaakt van J.C. Visser, Dichtheid van de
bevolking in de laat-middeleeuwse stad, in Historisch-

3.

GeograjischTijdschriJt, 3,1985.
10. Voor deze paragraafis voornamelijkgeput uit de verschillende hoofdstukken van Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, 2, Haarlem 1982 en 4, Haarlem 1980.
11. D.E.H. de Boer, Een vorst trekt noordwaarts. De
komst van Albrecht van beieren naar de Nederlanden
(1358) in her licht van de ontwikkelingen in het Duitse Rijk, in D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje (red.), De Ne¬

4.

5.
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Voor zover bckend werd de eerste achtkante molen in
1526 gebouwd in de Loozerdijkse polder bij Loosduinen (Zuid-Holland). A. Bicker Caarten, Middeleeuivse
watermoleirs in Hollands polderland i407/’o8-rondom
1500, Wormerveer 1990.
R.H.A. Cools, Stnjd om den grand in het lage Nederland.
Hetprocesvan bedijking, inpoldering endroogmaking sinds
de vroegste tijden, Rotterdam/’s-Gravenhage 1948.
Dit kwam omstreeks 1900 00k nog voor bij het dtooghouden van wijken tijdens de hoogveenafgraving in
Vledderveen (Groningen).
E. Schultz, Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakenjen, Lelystad 1992; A.J. Thurkow, De droogmakerij
van Bleiswijk en Hillegersberg, een opmerkelijke onderneming, in Holland, 22 (1990).
A. Huet, Stoombemaling van polders en boezems. Den
Haag 1885; K. van der Pols, De ontwikkeling van het waterogvoenverktuig in Nederland 1770-1870, Delft 1984;
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E.J. Rinsma, De Roncie Vcnen ... een om^iekeercie wmld.
Wei eii wee van boeren, schippcrs cn verveners in een wnteriand, Alphen aan den Rijn 1986; A.J. Thurkow, De invoering van het centrifugaalstoomgemaal, een igdeeeuwse vernieuwing, in Geo^rajucii Tijdschnjt, 21
(1987)3-

6.

7.

8.

]. Buisman, Bar en boos. Zeven eeuwen wintenveer in de
La^ge Landen, Baarn 1984; M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromin^en in Nederland, dee! Ill: de periode idoo-1700, Assen/Amsterdam 1977.
W.A. Ligtendag, Een reconstrucrie van de zuidelijke
Noordzeekust in de jaren 16^00 en 1750, ’s-Gravenhage
1990.
L HacquebordenA.L. Hempenius, Gronin^erdijkenop

dehahoogte, Groningen 1990.
9.

H. Lambooij, Getekend Land, Nieuwe bceldcn van Hol¬
lands Noorderkwartier, Alkmaar 1987; L.C. Palm, De
paalwormepidemie van 1730, in Spiegel Historioel, 15
(1980).

ger. Draining - digging - dredging; the creation of a
new landscape in the peat areas of the low countries,
in J.T.A. Verhoeven (ed.), Fens and Bo,gs in the Nether¬
lands: Vegetation, History, Nutrient Dyna?nics and Conser¬
vation, Dordrecht 1992; en P. van Schaik, De economische betekenis van de turfwinning in Nederland. Een
historische verkenning, in Economisch- (en SociaaljHistorischjaarboek, 3 z( 1969] en 33(1971).
21. T. Stol, De veenkolonie Veenendaal. Tiirfivinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei 154^-16^53,
Zutphen 1992.
22. Het bovenstaande is hoofdzakelijk ontleend aan A.A.
Beekman, Nederland als polderland. Beschrijving van den
eigenaardigen toestand der belangrij'kste helft van ons land,
Zutphen 1932; S.J. Fockema Andreae, Het hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht en zijn bestuur van den
vroegsten tijd tot 1857, Leiden 1934; en L. Gicbels, Het
waarborgfonds van het hoogheemraadschap van
Rijnland, in Holland, 21(1989).
23. A.A. Beekman, Polders en droogmnkenjen, s’-Gravenhage 1909 en 1912.

10. A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een re^ ionaal
historisch onderzoek in de demografische en economisclie^eschiedenis van westelijk Nederland van de late niiddeleeuwen tot het begin van de negemiende eeuw, Wageningen
1972.

24. H. Lambooij, Getekend Land.
25. Deze cijfers zijn gebaseerd op E. Schultz, Waterbeheersing.

11. J.I. Israel, Dutch primag/ in world trade, 1585-1740, Ox¬
ford 1989.

26. B.H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van
Wesr-Europa 500-1850, Utrecht 1987.

12. F. Braudel, Civilization and capitalism I5th-i8th century,
3 Vols, New York 1982; I. Wallerstein, The modem
world-system II. Mercantilism and the consolidation of the
european world-economg/ iAoo-1750, New York 1980.
13. J. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland
1500-1950, Veranderingen en verscheidenheid, Meppel/
Amsterdam 1992.

27. A.J. Thurkow, De droogmakerij van Bleiswijk en Hillegersberg; A.J. Thurkow, De overheid en het landschap
in de droogmakerij en van de i6de tot en met de igde

14. Deze paragraafis in hoofdzaak gebaseerd op S. Groenveld en G.J. Schutte, Nederlands verleden in vo,gelvlucht.
Delta 2, De nieuwe tijd: 1500 tot 1813, Leiden/Antwerpen
1992; H. Schmal, Patterns of de-urbanization in the
Netherlands between 1^50 and 1850, in H. van der
Wee (ed.j, The rise and decline of urban industries in Italy
and the Low Countries [late middle ages - early modern ti¬
mes), Leuven 1988; en J. de Vries, The Dutch rural econo-

mj in the Golden kge, 1500-1700, New Haven/London
197415. Op de Kikkenpolder na; de reden hierachter is onduidelijk.

eeuw, in Historisch-Geogro/ischTijdschrift,9(1991)2.
28. E. Schultz, Waterbeheersing.
29. J. Bouwman, Bedijking, opko?nst en bloel van de Beemster,
Purmerend 1857.
30. Een dergelijke vluchtheuvel werd ook nog aangelegd
in de Wieringermeer drooggclegd in 1927-1930. Deze
bewees zijn nut in 1945 toen het Duitse bezettingsleger de dijk opblies en de polder onder water kwam te
staan. H. Halbertsma, Terpen tussenViie enEems;ecngeografisch-historische benadering, Groningen 1963.
31. P. Verhagen, De stem van het water, Schuilplaatsen tegen
de vioed in de Alblassenvaard en de Vijjheerenlanden, Molenaarsgraafi987.
32. Het bovenstaande is gebaseerd op T. Stol, De afwatering van de Alblasserwaard bij Kinderdijk, in Alblas-

serwaard enVijJheerenlanden.Jaarboek overgeschiedenis en

id. A.A. Beekman, Hetdijk- en waterschapsrecht in Nederland
vddr 1795,2 delen, ’s-Gravenhage 1905-1907.
17. J.T. Bremer, Heren, boeren en knechten. Bedijkiiy en bewo-

natuur 1987, Utrecht 1987; en L.F. Teixeira de Mattos,
De waterkeeringen, waterschappen en polders van ZuidHolland, 14 delen, deel IV, 's-Gravenhage 1929-1931.
33. G.P. van de Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstant, Wor-

nin^ vandeWieringerwaard, 1610-1810, Schoorl 1989.
18. G.A. Stratingh, en G.A. Venema, De Dollard oj^eschied-,
aardrijks- en natuurkundjge beschrijving van dezen boezem
derEenis, Groningen 1855 (herdrukt in 1979).
19. J.W. de Zeeuw, Peat and the Dutch Golden Age, in
A.A.G. Bijdra,gen 21,1978.

dingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal, Zutphen
1976.
34. Via een andere route slaagde hij er overigens wel in de
stad Groningen te bereiken, maar het beleg van deze
stad moest hij al snel opgeven.

20. Over verveningen is veel literatuur beschikbaar. Goede introducerende overzichtsartikelen zijn G.J. Bor-

35. Deze paragraaf is gebaseerd op Atlas van histortsche vestlngwerken in Nederland z.j.; H. Brand en J. Brand (red.).

298

NOTEN

hew. Rural settlement and fanning in Germany, London

De Hollandse Waterlinie, Utrecht 1986; J.P.C.M van
Hoof, Met een vijand als bondgenoot. De rol van het
water bij de verdediging van het Nederlandse grondgebied tegen een aanval over land, in Bijdra^gen en me-

1973-
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deddingen hetreffende de geschiedents der Nederlanden,
103(i988]4; en A.J. Veenendaal, De Fossa Eugeniana, in

1.

BijdragenvoordegeschiedenisderNederlanden, 11(1956'].
36. G. Simons en A. Greve, Verhanddingen over de stoombemaliry van polders en droo^gmakerijen, Nieuwe verhan-

op algemene literatuur. Als de belangrijkste kunnen
we noemen: LJ. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische ,geschiedenis van Nederland
1795-1940, Den Haag 1983; De waterhuishouditig van
Nederland 1984. Tweede Nota Waterhuishouding van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag
1985; Derde Nota Waterhuishouding, ’s-Gravenhage
1989; H.F.J.M. van den Eerenbeemt, In het spoor van de
vooruitgang. Het modemiserin^sproces in de Nederlandse
samenleviiy 1730-1980, Tilburg 1989; B. de Goede e.a.
(red.), Het waterschap, recht en werking, Deventer 1982;
F.A. Helmstrijd e.a. (red.), De provinciale wet honderd
jaar, Alphen aan den Rijn 1950; J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Nijmegen
1976; J. van der Kerk, Zesty jaren veranderin^en in de organisatie van de Rijkswaterstaat, ’s-Gravenhage 1985.
Rijkswaterstaat-serie 45; H. Knippenberg en B. de Pa¬
ter, De eenwording van Nederland, Nijmegen 1988; E.H.
Kossmann, De La^e Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw
Nederland en Bel^ie, Amsterdam/Brussel 1979; H.W.
Lintsen, In^ienieurs in Nederland in de negentiende eeuw.
Een streven naar erkenning en macht, ’s-Gravenhage 1980.

delingen van het Bataafs Genootschap, Negende deel,
Rotterdam 1844.
37. A. Huet, Stoombemalin^.
38. S.J. Fockema Andreae, Waterschapsorganisatie in Ne¬
derland en in den vreemde, in Mcdedeliiigen der koninklijke nederlandse akadcmie van wcteiischappen, afd.
lerterkunde, nieuwe reeks, dl. 14, no. 9, Amsterdam 1951.
39. C. Baars, Bedijkingen in Sleeswijk-Holstein, in PT/CivieleTechniek, 37(i982]ii.
40. C. Baars, Quirinus Indervelde en zijn zonen, in PT/CivieleTechniek,37(1982)10.
41. R. Berveglieri, Tecnologia idraulica olandese in Italia
nel secolo XVII: Cornelius Janszoon Meijer a Venezia
(gennaio-aprile 1675], in Studi Veneziani n.s., 10(1985];
G. J. Hoogewerff Cornelis Jansz. Meijer, Amsterdamsch ingenieur in Italic (1629-1701], in Oud-Holland, 38(1920]; en J. Korthals Altes, Polderland in Italie.
De werkzaanrheden der Nederlandsdre bedijkers in vroeger
eeuwen en het Italiaansche polderland voorheen en thans.
Den Haag 1928.
42. C. Baars, Landaanwinning door Nederlanders in
Frankrijken Italie, in PT/CivieleTechniek, 38(1983)5; en
H. D. Cloud (ed.). Themes in the Historical Geography of
Franee, London etc 1977.
43. C. Baars, Cornelis Vermuyden, in: PT/Civiele Techniek,
37(1982)12; H.C. Darby, The chan^in^ Fenland, Cam¬
bridge 1983; en J. Korthals Altes, Polderland in En^eland. Degeschiedenis van een Zeeuwsch bedijker uit de Gouden Eeuw en zijne gwotsche Hollandsch-Engebche onderneming, Den Haag 1924.
44. A. Tutein Nolthenius, Werken van Nederlanders op
waterbouwkundig gebied in Europeesch Rusland, in

Weg- en 'U/aterbouw, 4(1944].
45. G. Perez Sarridn, Hydraulic policy and irrigation
works in the second half of the XVIII century in Spain
in S. Ciriacono (ed.], Techniques de drainacje et politiques
a^ncoles en Europe (XVe-XIX siecles], Paris, ter perse; en
H.W. Tydeman, Levensbijzonderheden van den Luitenant-GeneraalBaronC.R.T. Kroyenhojfdoorhemzelvenin
schriftgesteld, en op zijn verlangen in het licht^ge^even, Nij¬
megen 1844.
46. J. Biinstorf Die ostfriesische Fehnsiedluiy als regionaler
Siedlungsform-Typus and Trdger soziah/unktionaler Beru/stradition, Gottingen 1966; M.A.W. Gerding, Turfschipperij in Noord-Nederland en Noord-Duitsland.
Een vergelijking, in O.S. Knottnerus e.a. (red.), Rondom Eems en DoIIard, Groningen/Leer 1992; en A. May-

De tekst van dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd
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A.A. Beekman, Nederland als polderland. Beschrijving van
den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons
land, Zutphen 1932; R.H.A. Cools, Strijd om dengrond in
het lage Nederland. Het proces van bedijkin^, inpolderiiy
en droo^gmaking sinds de vroe^ste tijden. Den Haag 1948;
W.H.J. Hoi, Inleiding tot de waterbouwkunde. Twinty
eeuwen strijd om de beheersin,g van land en water in de lage
landen, Amsterdam/Antwerpen 1963; K. van der Pols,
De ontwikkeling van het wateropvoenverktujj in Neder¬
land 1770-1870, Delft 1984; A.]. Thurkow, Holland, Ge¬
bied, Land en Water, in 150 jaar Noord-Holland en
Zuid-Holland, Den Haag 1990; G.P. van de Ven, Jan
Blanken en de Waterstaat, in De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken inspecteur-generaal van de Waters¬
taat (1755-1838], Amsterdam 1987; C. Wiskerke, De
droogmaking van den Zuidplas in Schieland, in Economisch-historische opstellen, geschreven voor Prof dr
Z.W. Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarsjubileum, 1922-5 april 1947, Amsterdam 1947; A.
van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Ne¬
derland 1798-1848, Amsterdam 1987.
J.Th. Balk, Nederland van water tot land, Antwerpen
1981; A.A. Beekman, 1932; R.H.A. Cools, 1948; A. Elink
Sterk, De droogmaking en drooghouding van Haarlemmermeer, in Gedenkboek KIvI 1897; W.H.J. Hoi,

LEEFBAAR LAAGLAND

19^3; H.W. Lintsen, Ingenieiirs in Nederland in de Negenticiidc Eeuw. Een Smven naar Erkenning en Macbt, Den
Haag 1980; R.A. Lombacrts en R. Moerenhout, De
droogmaking van het Haarleminermeer. Stoom of wind?,
Scriptie TU Delft, Delft 1992; L. Middelkoop, Drie
stoomgemalen in de Haarlemmermeer. Droogma¬
king en technische innovatie. 1839-1858, in Histechnico?i, jrg. 14 (1988), nr 3; K. van der Pols, 1984; A.J. Thurkow, 1990; A. van der Woud, 1987.
3.
4.

5.

K. vanderPols,DeAlexandcrpolderdroo^^emalen,Schiedam 1978; K. van der Pols, 1984.
A.A. Beekman, 1932; W. Brandsma Joh. zn, Polderbemaling, in Gedenkboek KIvI 1897; K. van der Pols, 1984;
Atlas van Nederland, deel 15, Water, 198A.
P. Barentsen en W.H.J. v. d. Hooft, Zeewerken, rivie?averkcn, droo,gniakerijen, afwammg en onavatering, Amster¬
dam 1962; A.A. Beekman, 1932; H.E. Boer en J.A. Kielman, Rivieren, njshoiitconstriicties, dijken, duinen en
stranden, waterschappen, polders en droo^makcrijcn, Am¬
sterdam 1942; M. Bongaerts, Electrische bemaliiy van
polders en boezcnis in Noord-Brabant, Overdruk uit de
handelingen van het Tiende Nederlandsch Natuuren Geneeskundig Congrcs, gehouden te Arnhem op
27, 28 en 29 April 1905; W. Brandsma Joh. zn, 1897;
H.W. Lintsen, Van windbemaling naar stoombemaling; innoveren in Nederland in de negentiende

7.

8.
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Tenzij anders vermeld is het gedeelte over de waterbehcersing in de hoogveenontginningen ontleend
aan G.A. Coert, Stromen en scliiitten, vaarten en voorden.
Geschiedenis van denatte waterstaat iiiDrenthe 1291-1988,
Meppel/Amsterdam 1991.

2.
3.

4.

eeuw,inJaarboekvoordeGeschicdenisvanBedrijJen Techniek, dl 2 (1985); L. Monhemius en H. van Rossum, Poldermaliitg, Landbouwkundig Tijdschrift, jrg. 73, nr.
15; K. Mulder, De Hollandse niolen, monument of werkniig? Een onderzoek naar de controverse over het voortbestaan van de Hollandse windmolen, Enschede 1987 (doctoraalscriptie UT); G. Ottevanger e.a., Moleiu,,genialen
en andere waterstaatkundye elementen in Midden-Delfland, Den Haag 1985; K. van der Pols, 1984; E. Schultz,
Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen, Lelystad 1992; Bemalin^ van Friesland’s Boezem, Utrecht
1920; Hoogheemraadschap van Delfland, een waterschap,
Delft 1992.
6.

raadschap van Delfland 1990,1991; Jaarverslag hoog¬
heemraadschap van Rijnland 1990; Jaarverslag hoog¬
heemraadschap van Schieland 1991.

5.

H.J.G. Crompvoets, Veenderijterminologie in Nederland
eiiNederlandstaligBel^if Amsterdam 1981.
Beschrijviiy van de Provincie Groningen behorende by de
waterstaatskaart. Bewerkt bij de directie Algemene
Dient van de Rijkswaterstaat. Bijgewerkt tot 1 januari
1959, ’s-Gravenhage 1959.
Over de waterbeheersing op de hoge zandgronden
bestaat geen overzichtswerk. Tenzij anders vermeld
zijn de gegevens hierover ontleend aan R. Ver Loren
van Themaat, De Oude IJssel, De veelzijdige rol van het
water, Doetinchen ig66; P.J. de Jong [red.], De Berkel beschouwd, uityeleven teryeleyenheid van het honderdjariy
bestaan van het waterschap, Zutphen 1982; en Het
stroomyebied van de Dommel 1863-1963, Boxtel 1963.
Speciaal het werk van R. Ver Loren van Themaat is erg
belangrijk voor het inzicht in de verbetering van de
rivieren op de zandgronden.
Atlas van Nederland, deel 20, Landinrichting, ’s-Gravenhage 1986.

6.

Rapport voor de ruilverkaveliny Lieshout. Plan van weyen
en waterlopen 1:25.000, Centrale Cultuurtechnische
Commissie 1970.
7. R. Ver Loren van Themaat, De Oude IJssel.
8. Rijkswaterstaat, Beschnjviny van de provincie Drenthe
behorende bij de Waterstaatskaart, ’s-Gravenhage 1965.
9. DeNederlandscheHeidemaatschappij 6ojaar, z.pk, 1948.
10. J. Groeneveld, Veranderend Nederland, Een halve eeuw
onnvikkelinyen op het platteland, Maastricht/Brussel
1985.
11. Atlas van Nederland, deel 15, Water, ’s-Gravenhage
1986.

P. Barentsen en W.H.J. v. d. Hooft, 19A2; A.A. Beekman,
1932; H.E. Boer en J.A. Kielman, 1942; H.A.M.C. Dibbits, Nederlaiid-waterland; een hiswrisch-technisch overzicht, Utrecht 1950; A. Knottenbelt, Geschiedenis van een
polder in het Hoogheemraadschap van Del/land, Vlaar-

12. DerdeNotaWaterhuishoLidiiy, ’s-Gravenhage 1989.

dingen 1920; G. Ottevanger e.a., 1985; E. Schultz, 1992;
G.P. van de Ven, 1987.
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B.P.A. Hoitink, SCARK, een geautomatiseerd systeem
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