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Blijven we nog lang in dit land wonen of zullen komende
generaties naar een andere woonstek moeten omzien?
Deze vraag duikt op met de regelmaat van de klok. Zij
weerspiegelt het fragiele evenwicht dat samenhangt met
het leven onder het zeeoppervlak. Bodemdaling en stijging
van de zeespiegel maken wonen en werken in de toekomst
niet vanzelfsprekend.
"Ingrijpende maatregelen zullen nodig zijn, waarbij we niet
alleen naar successen op korte termijn moeten kijken, maar
ook naar de resultaten op langere termijn," zei kroonprins
Willem Alexander onlangs over dit perspectief.
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Het boven water krijgen en houden van het grootste deel
van Nederland is een dramatisch verhaal van eeuwenlange
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strijd tegen het water van zee en rivieren. Een strijd met

occii

glorieuze overwinningen, maar ook met gruwelijke
nederlagen. Pas veel later, in de jongste tijd, kan het water
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ook als vriend van de lage landen worden beschouwd, al
gaat het om een onberekenbare vriend, die zich, zoals bij
de watersnoodramp in 1953, plotseling weer van zijn
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schaduwkant laat zien.
Water is voor Nederland en zijn bewoners onmisbaar. Wij
leven ondanks en dankzij het water. Sinds de vroegste
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tijden zijn de Nederlanders dagelijks bezig droge voeten te
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houden. Onder het motto Wie het water deert, die het
water keert', was en is nog steeds een flink deel van de
bevolking aan het werk bij dijkaanleg en onderhoud,
polderbouw en waterbeheersing. Wie hoger woont, moet
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het water met een ingewikkeld stelsel van stuwen
vasthouden of het van de binnenwateren naar boven zien
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te krijgen. De laatste jaren komt daar nog een probleem
bij. Sommige natuurbeheerders en andere deskundigen
menen dat de strijd tegen het water is doorgeslagen. Zij
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maken zich juist zorgen over verdroging. Omdat water met
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dammen en stuwen wordt tegengehouden of razendsnel
wordt afgevoerd, blijken sommige gebieden te verdrogen.
Het is volgens hen niet zo verstandig om onder alle
omstandigheden het water zo snel mogelijk af te voeren.
Minder grimmig In feite is de waterstaat in dit land één
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groot monument en op veel plaatsen zijn de monumentale

A

waterstaatswerken nog dagelijks in bedrijf. Op talloze
plaatsen in Nederland is de architectuur van het bouwen
met water in de meest brede zin herkenbaar, van gemalen
en poldermolens tot sluizen en majestueuze bruggen, van
scheepswerven en droogdokken tot forten in waterlinies

c44ri 1

en waterzuiveringsinstallaties.
Dat Nederland elke honderd jaar zo'n tien centimeter daalt
ten opzichte van het zeeoppervlak, maakt de problematiek
van de strijd tegen het water hoogst actueel. Maar water
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Het westen van Nederland zoals op een kaart uit 1539 is weergegeven. Dit gebied was toen veel waterrijker dan nu,
met binnenzeeën, meren en een uitgestrekte rivierdelta.
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heeft ook een minder grimmige kant: onze welvaart is voor
een groot deel te danken aan het water: rijke vruchtbare
land- en tuinbouwgronden, grote zeehavens met een dicht
net van vaarwegen over rivieren en kanalen naar het
achterland, water van hoge kwaliteit voor consumptie en
industrie.
Op het eerste gezicht is al die zorg voor veiligheid en het
leefbaar houden van Nederland niet zo spectaculair. Maar
het is goed zich te realiseren dat de helft van ons land
zonder al die maatregelen binnen enkele jaren
moerasgebied zou zijn. Het hele westen, maar ook westBrabant, zuidwest-Utrecht, Friesland en Groningen zouden
spoedig veranderd zijn in één groot waddengebied.

Steeds hoger Steeds hogere en sterkere waterkeringen blijven
nodig om in de diepte onder de zeespiegel te kunnen blijven
leven en werken. De techniek zal er lange tijd in slagen ons
land leefbaar te houden. Maar het is niet ondenkbaar dat er
een moment komt waarop de risico's en de kosten te hoog
worden om in de lage landen te blijven. Zeker als door
klimaatsverandering meer poolijs gaat smelten dan nu
wordt berekend. Op dat moment ontstaat een situatie die
zich in een ver verleden ook heeft voorgedaan.
We moeten dan ruim twee miljoen jaar in de tijd terug toen
de bodem van Europa werd gevormd. Smelt- en regenwater
zochten de weg van de minste weerstand en voor een deel
van het water uit de Alpen was de kortste route via
Duitsland naar Nederland,waar het laagste punt lag. Het
West-Europese regen- en smeltwater verzamelde zich in
rivieren. Zo ontstond, via de mondingen van de Rijn, de
Maas en de Schelde, de lage delta aan de Noordzee.
De hoofdstukken van deze publicatie laten zien hoede
bewoners van een zompig veen- en moerasgebied
in de loop van eeuwen een wetvarend land boven water
brachten. De inzetten bij de hoofdstukken beschrijven de
bijzondere water(staats)werken en monumenten die overal
in Nederland herkenbaar zijn.
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In een miljoen jaar veranderde Nederland van een scharrige landtong in de Noordzee tot het land dat
we vandaag kennen. Een handjevol bewoners begon in een ver verleden met wankele pogingen de
voeten droog te houden en een bestaan op te bouwen; een eeuwenlang gevecht tegen de zee dat tot
vandaag voortduurt.
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Vior de laatste IJstijd, ongeveer een miljoen jaar
geleden, had West-Europa een subtropisch klimaat. Het
peil van het zeewater lag tientallen meters hoger dan
nu. De Noordzee was als gevolg daarvan veel groter en
van Nederland stak maar een klein stukje boven water
uit. De Rijn mondde uit in de Noordzee ongeveer op de
plaats waar nu Bonn ligt, de Maas liep bij Luik in zee en
de Schelde bij Antwerpen. Na die warme periode werd
het weer kouder en de derde IJstijd trad in. De
subtropische begroeiing verdween en als gevolg van de
dalende temperaturen bevroren gigantische hoeveelheden water rond de poolgebieden. Daardoor daalde de
zeespiegel tot een niveau dat ongeveer zestig meter
lager lag dan vandaag. Doordat de gletsjers van de
Scandinavische- en Midden-Europese gebergten
langzaam naar het zuiden en westen waren gegleden,
bedekte deze ijslaag de helft van Nederland. De grote
steenblokken, waarvan later pre-historische volken
hunebedden maakten, zijn met deze ijsmassa's
meegekomen. Op het hoogtepunt van de derde IJstijd,
zo'n tienduizend jaar geleden, liep de kustlijn van de
Noordzee honderden kilometers verder naar het westen
dan nu. Engeland en het vasteland van Europa zaten
aan elkaar vast. De Theems is waarschijnlijk een zijnvier van de Rijn geweest, evenals de Maas en de Schelde.
Het huidige Nederland lag in die tijd relatief hoog.
'Woest en ledig' Dat veranderde ongeveer achtduizend

jaar voor onze jaartelling. Het werd weer warmer en het
ijs ging smelten. De Noordzee verbreedde zich en het
vasteland en Engeland werden weer gescheiden. De
zeespiegel steeg in io.000 jaar ten minste 50 meter. En
het zeewater stijgt nog steeds, want volgens de geologcIr
leven we nu in de slotfase van de derde IJstijd. Zoals de
Romeinen beschreven was ons land in die tijd 'woest en
ledig'. Wind, zee- en rivierwater hadden vrij spel. De Vrij
jonge duinenrij was nog laag. Zij ontstond dooi
opwaaiing van zand toen de stijging van de zeespiegel
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Nederland bij het begin van
onze jaartelling

Nederland rond het jaar

1000

Nederland in

1400

Dijken
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over haar hoogtepunt heen was. Op de duinen, die in de
Romeinse tijd niet hoger dan een meter of twee moeten
zijn geweest, ontstonden grote bossen. Restanten
daarvan vinden we nog in de Haarlemmerhout en in de
Scheveningse Bosjes aan de rand van Den Haag. Onder
meer als gevolg van het opstuwende grondwater
kwamen achter de duinenrij veen- en moerasgebieden.
Zeestromingen en wind doorbraken op sommige
plaatsen het duingebied, terwijl op andere plaatsen het
duin juist breder en hoger werd. V66r de doorbraken
was de duinenrij van Calais tot Emden vrijwel
ononderbroken. De inwerking van zee en rivieren in het
zuidwesten vormde de zeearmen van de delta.
Steeds meer gebied verdween uit het zuidwesten en het
noorden als gevolg van het hoge water in de rivieren en
de onafgebroken aanvallen van de zee. Zo'n
negenhonderd jaar na Chr. is er in het deltagebied
sprake van een groot aantal eilanden en eilandjes.

Wie nooit wil dieken,
mout wieken

Een handjevol bewoners Vanuit het Noorden 'vrat' de zee
een hap uit het land: het Almere of Flevorneer
(Zuiderzee cq IJsselmeer genoemd) als gevolg waarvan
West-Friesland, Kennemerland en zuidwest-Friesland
werden bedreigd. In deze tijd ontstonden ook de
binnenzeeën: Waddenzee, Lauwersmeer, Dollard en
Middenzee. Tegelijk kwam aan de relatief snelle stijging

'
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Westfriese zeewering van houten palen, ca. 1700

Wie niet wil dijken moet wijken,
luidt het Groningse gezegde.
Omdat men niet wil wijken, heeft
Nederland tienduizenden kilometers dijk. Die kun je grofweg verdelenin vier soorten: zeedijken, dijken
langs getijderivieren (de benedenrivieren), dijken langs bovenriviezen
en boezemkaden. De waterstand
langs de zeedijken en de dijken
langs de getijderivieren wordt
beheerst door eb en vloed. En door
de kracht van de wind. Een voorbeeld van de stoere schoonheid van
een dijk is de Westfriese omringdijk
in Noord-Holland, die door achtereenvolgende inpolderingen nu
grotendeels binnenlands is gelegen.
In het verleden werd bij de vaststelling van de gewenste hoogte van
zeedijk en dijken langs de getijderivieren altijd uitgegaan van de tot
dan toe bekende hoogste waterstand. Pas na de ramp van 1953 werd
besloten de hoogte van de dijken zo
veel mogelijk vast te stellen op basis
van wetenschappelijk onderzoek.
In 1953 kwam het omvangrijke
Deltaplan tot stand aan de hand
van voorbereidend werk van de
waterstaatsingenieur Johan van

'

ning,waarbij rekening wordt
gehouden met getijbewegingen,
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weersomstandigheden, bodem-

tig hevig beroerd. De plannen en

riaal geweest voor dijkbouw. Het

daling en stijging van de zeespiegel.

ontwerpen bedoeld om de dijken zo

laat weinig water door en heeft een

Op basis van deze gegevens is een

snel en zo goed mogelijk op delta

hoog gewicht.Tegenwoordig wordt

maatgevende hoogwaterstand van

hoogte te bmengen,hielden vaak

ook zand, met basaltblokken of as-

vijf meter plus

meer rekening met ultierne veilig-

falt bekleed, en rnijnsteen gebruikt.

NAr

berekend. Dat is

de stand van het zeewater die één

heid dan met de belangen van

Van de nood een deugd makend

keer in de

natuur, milieu en behoud van erf-

bleek ook havenslib, de 'Euroklei',
goed materiaal. De kern van de dijk

io.000

jaar bij Hoek van

Holland kan voorkomen. Op deze

goed. Actiegroepen vertraagden

hoogwaterstand komt nog een aan-

met alle mogelijke middelen de uit-

moet water kunnen doorlaten,

tal toeslagen' zoals voor golfoploop

voering van de verbeteringswerken.

omdat het water dat eventueel via

- die kan wel acht meter zijn - en

Het keerpunt kwam toen de uit-

de kleilaag in de dijk dringt, zo snel

voor oploop bij windstoten.

voerders er in toenemende mate in

mogelijk moet worden afgevoerd

De gemiddelde deltadijk heeft nu

slaagden alle belangen zo veel

om verzwakken en bezwijken van

een hoogte van zon elf meter en

mogelijk met elkaar in evenwicht te

het dijklichaamn tegen te gaan. Ook

een breedte van honderd meter.

brengen in zogenaamde 'uitgekien-

aan de binnenkant van de dijk

De problematiek van de dijkverzwa-

de' dijkontwerpen.

wordt een beschermende kleilaag

ring en -verhoging heeft de gemoe-

Eeuwenlang is klei letterlijk het

gelegd om wegspoelen van de kern

deren in de jaren zeventig en tach-

meest voor de hand liggende mate-

te voorkomen.

Gravure van de dijkdoorbraak bij Bemmel in 1809

van de zeespiegel een einde en bleef de kustlijn van
Nederland in grote lijnen onveranderd. Dat komt ook
doordat het handjevol bewoners tegen het opdringende
water in de verdediging ging.
Ook in de Middeleeuwen leek Nederland nog lang niet
op het land dat wij vandaag kennen. Een nauwelijks
ontgonnen woest gebied waar zee en rivieren hun gang
konden gaan, maar onbewoonbaar was het niet. Het
zeepeil was lager dan nu en de rivieren hadden nog
geen keurslijf van bedijking, zodat bij grote afvoeren
van Rijn en Maas het water zich over een groot gebied
kon verspreiden. Wie op een verhoging woonde - en dat
deden de meeste mensen - had een paar keer per jaar
wel ongemak van het water, maar werd er niet direct
door bedreigd. Nederland moet in die tijd ook meters
hoger hebben gelegen dan nu. Dat komt doordat er nog
geen sprake was van inklinking, een gevolg van het in
cultuur brengen van moeras en veengronden. Het land
werd beetje bij beetje in cultuur gebracht. Rivieren
kregen dijken en verloren hun ongebreidelde vrijheid.
Ook de zee werd een halt toegeroepen en moest zelfs
hier en daar terrein prijsgeven; plassen en meren
werden drooggelegd. Zo ontstond stukje bij beetje het
Nederland zoals we het vandaag kennen. Een gebied
waarbinnen het aanbrengen van een scheiding tussen
'natuurlijk' en 'menselijk' ingrijpen steeds moeilijker is
te onderscheiden. In het gezegde 'God schiep de wereld,
behalve Nederland' steekt veel waars.
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We pochen, niet helemaal ten onrechte, op onze grote
capaciteiten op het gebied van waterbouw. Ontelbaar
zijn de polders, droogmakerijen, havens, baggerwerken,
bruggen, sluizen en waterkeringen, die door
Nederlandse bedrijven zijn aangelegd of gebouwd in
alle delen van de wereld. Dat we al die kennis en
ervaring door schade en schande hebben opgedaan,
wordt wel eens over het hoofd gezien. Vele tientallen
keren gedurende de afgelopen duizend jaar hebben de
bewoners machteloos gestaan tegenover het letterlijk
onvoorstelbare natuurgeweld van zee, tij en stormwind.
Zelfs in de moderne tijd met alle technische
hulpmiddelen bleek de mens te kort te schieten. Een
wind van orkaankracht, gecombineerd met een
uitzonderlijk hoog springtij, verraste Nederland in de
nacht van 31januari op i februari 1953.
Achttienhonderdendrieënvijftig mensen lieten het
leven, duizenden dieren verdronken en een gigantische
materiële schade was het gevolg van de dijkdoorbraken.
Het leidde voor de zoveelste keer tot bezinning op de
gewelddadige krachten van de natuur en men besloot
opnieuw tot een aanzienlijke verhoging van de dijken
en waterkeringen in een alomvattend 'Deltaplan' met
als technologisch hoogstandje de afsluiting van de
Oosterschelde met een doorlaatbare dam.

Molens, klompen, tulpen en kaas.
Dat zijnde clichés waarmee'Holland'in het buitenland bekend is.
Dat er van het ooit zo dichtbezette
windmolenlandschap van 9000
wiekende molens in de tweede helft
van de negentiende eeuw vandaag
nog 1035 molens over zijn, heeft
vooral te maken met de introductie
van de stoommachine in het stoomgemaal, waardoor talloze windmolens, de polderrnolens, zijn verdrongen.Wie nu de elf Schermerrnolens'
in het Noordhollandse landschap
langs de boezem van de Schermerpolder bij Ursem ziet staan, is al snel
onder de indruk van dit oer-Hollandse beeld. Dat er in het nog niet
zo lang voorbije verleden - omstreeks 1920-maar liefst vijftig
stuks stonden, alle in topconditie,
weten nog maar weinig mensen.
De betrokken polderbesturen van
Noord-Holland, in de ban van
vooruitgang, zagen elektrificatie
van de bemaling als hoogste

Een reeks rampen Van ver voor 1953 dateert de reeks

doorbraken van zee- en rivierdijken, die elke keer weer
grote menselijke ellende en kolossale materiële schade
veroorzaakten. Berucht is nog steeds de Grote- of
Elisabethsvloed van 18 november 1421. Een combinatie
van een storrnvloed uit het westen en hoog water op de
rivieren was er de oorzaak van dat de polder De Groote
Waard, die zich uitstrekte van Heusden tot Putten,
geheel onder water liep. Van de 72 gehuchten, dorpen en
steden verdwenen er - mede door verwaarloosde
dijken - 24 definitief van de kaart. De Biesbosch is nog
steeds het best zichtbare overblijfsel van deze grote

prioriteit en zo vielen 39 molens ten
prooi aan sloop. Gelukkig hebben
molens tegenwoordig vrienden en
zal er heel wat moeten gebeuren
voordat de overheden nog eens de
kans krijgen de sloophamer te
hanteren. Aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog hebben de elf
Schermer-molens hun waarde nog
eens even fijntjes als overtuigend
bewezen toen - door gebrek aan
elektriciteit - dankzij deze

kleuren. Achter onder het
molenhuis steekt de staartbalk uit
samen met de wip- ofvangstok.
Het principe van de werking van de
poldermolen is als volgt: de
koningsspil drijft het onderwiel van
de wateras aan. Het scheprad of de
vijzel draait tussen twee
gemetselde muren. Het op te malen

:'.

water wordt tot het gewenste
niveau omhoog gebracht waarna
een sluisdeurtje zorgt dat het water
kan wegvloeien. Stopt de molen,
dan sluit het deurtje automatisch
om terugstromen van het water
tegen te gaan.
Een kleine molen is de tjasker, vaak
gebruikt voor het verlagen van de
waterstand in een klein perceel
binnen de polder. De tjasker bestaat
uit een schuin opgestelde houten
as van vijf tot acht meter lengte.
Reslauiatie van een achtkante met riet gedekte grondzeiler

Aan de bovenzijde heeft de as een
kop waar twee roeden doorheen

windmolens de voeten van de

grondzeilers. Een wipmolen, de

polderbewoners droog konden

Blokker of Blokweerse molen,

blijven.

voltooit dit complex, dat in 1997

Een van de meest karakteristieke

de Werelderfgoedlijst van de

zijn gestoken. Aan de onderkant van
de as zit een vijzel, omtimmerd met
0

is geplaatst. De naam

een houten koker. Hiermee wordt
het water opgemalen.

poldermolens is de achtkante, met

UNESCO

riet gedekte bovenkruier. Ongeveer

'wipmolen' komt vermoedelijk van

door de stand van de wieken. Een

De molen spreekt zijn eigen taal

een kwart van de 1035 overgebleven

het ritmische 'wippen' dat het

van de meest gebruikte van alle

poldermolens in ons land is van dit

bovenhuis van de molen vertoont

molenstanden is die van de rouw,

type. Naast de veelkantige molen

bij het draaien van de wieken. Het

'scheef gevangen en gestopt'.

bestaan de ronde, stenen

feit dat de molen het water de

Vreugde wordt uitgedrukt door de

grondzeilers. De helft van het

polder 'uitwipt' kan ook met de

wieken 'komend' te plaatsen: de

wereldberoemde molencomplex te

naamgeving te maken hebben. Het

onderste wiek een beetje voor het

Kinderdijk is van dit type. De andere

zijn elegante, fraaie molens met

midden van de molenromp en de

helft bestaat uit de achtkante

hun slanke taille en vaak vrolijke

driekleur in de bovenste wiek.
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ramp, die zeker tienduizend slachtoffers eiste. Een
enorm getal gelet op de totale bevolking van Holland ongeveer 300.000 zielen.
Op22 en 23 november 1686 raakten Friesland en
Groningen zwaar getroffen door een noordwesterstorm
met hoge waterstand. Pieterburen, Uithuizen en
Uithuizermeeden werden bijna geheel weggespoeld. In
het laatste dorp alleen al verdronken 313 mensen. Het
zeewater drong vanuit het Reitdiep tot in de stad
Groningen, waar in totaal 1558 inwoners verdronken.
Hoe nodig ook rivierdijkverbetering was, moge blijken
uit een incident in een reeks van vele. In december 1808
begon een periode van zeer strenge vorst. Het duurde
maar een paar dagen totdat Waal, Maas en Rijn waren
dichtgegevroren. De bevolking in het rivierengebied
werd nerveus, men vreesde de dooi. Immers, uit
ervaring was bekend welke gevolgen die kon hebben.
Plotseling, opio januari 1809, stegen de temperaturen.
Het ijs kwam, krakend en knallend, in beweging. Een
gigantische berg schotsen verstopte de Rijn bij Arnhem.
Daardoor kreeg de toch al sterk gezwollen Waal nog
meer water te verwerken. Een ramp kon niet uitblijven.
In de volgende dagen braken op tal van plaatsen de
dijken door, de Betuwe veranderde in een woelig meer.
Mannen, vrouwen, kinderen en duizenden stuks vee
kwamen om in het ijskoude water. Huizen, boerderijen,
kerken en kastelen werden verwoest. De laatste grote
ramp voor de watersnood van 1953 voltrok zich in 1916
toen, vooral in Noord-Holland, de dijken langs de
Zuiderzee bezweken. Ook het noorden van Utrecht en de
Kop van Overijssel liepen aanzienlijke schade op.
Dat absolute veiligheid nog altijd niet bestaat, blijkt uit
de gebeurtenissen van najaar 1998: delen van het
Westland en Limburg kwamen onder water, toen de
rivieren en de gemalen de massa's regenwater niet
konden verwerken.
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Typen molens
Van de vele typen molens zijn er hier
enkele afgebeeld. Links van boven naar
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Rond 1200 begint de opbloei van Europa,
die een grote vlucht zal nemen. De
bevolking groeit en er wordt een begin
gemaakt met het ontginnen van bossen,
heidevelden en moerassen voor het winnen
van landbouwgrond. Handel en nijverheid
komen gelijktijdig op en concentreren zich
vooral in de grote steden. Maar ook op het
uiterst dunbevolkte platteland is er groei
en bloei.
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Aanleg van de Afsluitdijk
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Rond 1500 wonen er nog geen 275.000 mensen in de
beide Hollanden. Pioniers trekken naar de hogere
gedeelten langs de rivieren, naar de duinen en andere
droge plaatsen. Grote delen van het land zijn nog
drassig en nat en dat geldt vooral voor de veengebieden
die langs de kust liggen tot in het hoge noorden. Dit
immense veengebied wordt vanaf het jaar duizend
systematisch in cultuur gebracht. Bomen en struiken
worden gekapt en de grond ontwaterd door een stelsel
van evenwijdige sloten die uitmonden in riviertjes.
Later graaft men ook grote watergangen die voor
waterafvoer dienen.
Deze weteringen vormen de aders van het afwateringssysteem, zoals de sloten de haarvaten en de riviertjes en
veenstromen de slagaders ervan zijn. Door de ontwatering krijgt de bodem een lager waterpeil en wordt
daardoor geschikt voor landbouw. Rond 1200 ontstaan
ook de eerste bedijkingen, aanvankelijk primitief. Een
drietal factoren maakt het noodzakelijk het land tegen
overstroming te beschermen: stijging van de zeespiegel,
daling van de bodem als gevolg van inklinken door
veenontginning en groei van de bevolking.
'Horigen' Het in cultuur brengen van de woeste gebieden

was vooral een zaak van de mensen die er wilden
wonen en werken. Het land rond de al bestaande
nederzettingen in de droge gebieden was meestal
eigendom van koning, keizer, graaf of hertog of van
de kerkelijke heerser, de bisschop. De mensen die de
grond bewerkten waren 'horigen' en moesten een deel
van de opbrengst van het land als pacht afstaan.
Daarnaast waren er de 'vrije boeren', de pioniers die
op eigen initiatief de woeste streken introkken en die
ontgonnen.
Deze vrije boeren vormden buurtschappen, 'ambachten',
'kerspels' en 'bannen' genoemd. De bewoners van deze
nederzettingen hadden plichten. Ze moesten
meewerken aan het bouwen en instandhouden van
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Gemalen
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allerlei gemeenschappelijke voorzieningen èn
waterstaatswerken als dijken en afwateringssloten.
Ten slotte kwamen uit deze buurtschappen de
waterschappen te voorschijn. In Holland noemde men
ze heemraadschappen met de verantwoordelijkheid
voor waterkeringen en waterhuishouding in hun
gebied. In Groningen ontstonden op dezelfde manier de
zijlvesten en dijkrechten, terwijl langs de grote rivieren
de polderdistricten en dijkstoelen werden opgericht.
Waterschappen kwamen dus in veel gevallen voort uit
particulier initiatief en ontvingen hun bevoegheden uit
handen van landheer of bisschop. Op deze manier
ontstond rond 1600 een netwerk van waterschappen,
vooral in Holland.
Door de verdergaande ontwatering van het veengebied
was de bodem tot een niveau gedaald waarop natuurlijk
afwateren moeilijk, zo niet onmogelijk werd, omdat
zelfs bij de laagste ebstand het water buiten de polder
hoger stond dan erbinnen. De uitvinding van de
poldermolen loste dit probleem op. Bij deze
'windwatermolen' dreef de wind via de molenwieken de
schepraderen of de vijzel aan die het water omhoog
brachten. Tot ver in de negentiende eeuw zouden
duizenden grote en kleine poldermolens het landschap
domineren. Stoommachines, diesel- en elektromotoren
namen de taak van de natuur over,
Het speciale vermogen van de poldermolen werd
eveneens ingezet bij een heel nieuwe activiteit, de
droogmakerij. In de veertiende eeuw begon men rond
de grote steden met het steken van turf, bestemd voor
de verwarming van huizen. Als gevolg van deze tamelijk
ongecontroleerde activiteit ontstonden in het laagveen
van Holland en Utrecht grote meren en plassen:
Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen, Loosdrechtse
Plassen en Vinkeveense Plassen. Onder invloed van
wind en golven ging ongewild nog meer land verloren,
waarna het turfsteken aan strenge regels werd
onderworpen. Een deel van de plassen werd later

Wanneer de regen met bakken uit
de hemel valt, draaien de gemalen
'plankgas' om onze voeten droog te
houden. We merken er doorgaans
weinig van, behalve als het echt
menens wordt, zoals in september
1998. Dagen achtereen viel er een
record hoeveelheid regen, waardoor
de gemalen zelfs op volle capaciteit
draaiend tekort schoten. Delen van
Noord- en Zuid-Holland liepen
onder water en er ontstond veel
waterschade.
Het gemaal opvolger van de
poldermolen staat meestal aan de
rand van de boezem van de polder
en speelt een hoofdrol bij het
beheersen van de waterstand
binnen de polder.
Gemalen zijn er in drie soorten
afhankelijk van het type motor,
waarmee de pomp of de vijzel
wordt aangedreven: stoom-, dieselof elektrisch-gemaal.Toen de van de
wind afhankelijke poldermolen in
het midden van de negentiende
eeuw werd vervangen door het
kolengestookte stoomgemaal, werd
het ook gemakkelijker grote hoeveelheden water in korte tijd in het
boezemkanaal te malen. Ook het
droogleggen van grote water- en
moerasgebieden kreeg door het
stoomgemaal een nieuwe impuls.
Uit die tijd stamt het beroemde
stoomgemaal de Cruquius bij
Heemstede aan de boezem van de
Haarlemmermeerpolder. Het in
-
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neogotische stijl gebouwde gemaal
bezit een ronde machinekamer met
kantelen en spitsboograrnen. De Cru-
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quius mag zich jaarlijks in het bezoek
van enkele duizenden belangstellenden verheugen. Ook het karakteris-
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tieke gemaal van het waterschap de
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Nederwaard is met een stoommachine uitgerust. Het ir. Woudagemaal bij
Lemrner staat op de Lijst van Werel-
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derfgoed van de

UNESCO.

Moderne grote dieselgemalen zijn

1

het H.J. Hooglandgernaal bij Stave-
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ren en het i.i.Schilstragernaal bij
Alkmaar. Voorbeelden van elektrische gemalen zijn het HollandsDuitse gemaal in de Ooypolder bij
Nijmegen,het ir. Lelygemaalbij
emblik en het mm. Kolifgemaal
ardinxveld-Giessendarn. Het
rnalig stoomgemaal 'De vier
pen' bij Medemblik doet nu
St

als stoornmachinernuseum.

ude stoomgernalen, maar ook
polderrnolens malen overigens
altijd dapper mee als de nood
ie man komt.
De meeste gemalen maken
gebruik van het oeroude
vijzelprincipe. De vijzel
bestaat uit een as waaromheen twee of drie schroefgangen zitten. Het geheel
staat onder een hoek van 25
graden op de bak niet op te
vijzelen water. De vijzel kan
het water 4tot 5 meter
omhoog brengen.
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drooggemalen. Dat droogmalen werd een activiteit die
het aangezicht van de lage landen opnieuw
revolutionair veranderde, maar nu vooral door het
ingrijpen van de mens.
De grote droogmakerijen

De verdere perfectionering van
de poldermolen maakte het leegmalen van diepe
meren, plassen en moerassen mogelijk. De molens
werden daartoe soms trapsgewijs opgesteld (drie- of
viergang) om grote verschillen te overbruggen. Het vele
geld dat daarmee gemoeid was, werd geïnvesteerd door
de Amsterdamse kooplieden die in de zeventiende eeuw
rijkdommen verzamelden in de wereldhandel. Het was
een tijd met een groot tekort aan tarwe, en juist de
kleibodem van drooggemalen meren en plassen was bij
uitstek geschikt voor het verbouwen daarvan. Na enkele
jaren leverde het nieuwe land meestal een veelvoud op
van de investeringen. Maar ook om redenen van
veiligheid werd drooggemalen. Het Haarlemmermeer,
het grote binnenmeer tussen Haarlem, Amsterdam en
Leiden, dat in rechtstreekse verbinding stond met de
Zuiderzee, was altijd een bron van gevaar geweest bij
grote opstuwing vanaf de Zuiderzee.
Met de stoommachine was het mogelijk veel grotere
droogmakerijen aan te pakken. De droogmaking van
het Haarlemmermeer is een van de meest spectaculaire.
"Woest was de aanblik op het Haarlemmermeer. Als
golfden er heuvels, zoo rolde de eene baar na de andere;
en zoo zwart en onheilspellend zag het eruit dat geen
schepeling zich op de onstuimige vloed waagde. Ver in de
omtrek, tussen het geloei van deorkaan door, hoorde
men het suizend gebruis van het wilde water"
Schoolmeester Pieter Boekel laat met zijn aantekeningen geen twijfel over de toestand van het Haarlemmermeer als hij Op 29 november 1836 de woedende kracht
van de storm beschrijft. De dijken ten noordoosten van
het meer bezwijken op vele plaatsen. Vierduizend

Het Ir. D.F. Woudagemaal bij
Lemmer, het grootste stoomgemaal
van Europa, staat op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO
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hectare land wordt overstroomd. Mensen en een klein
deel van het vee kunnen met bootjes in veiligheid
worden gebracht. De schade aan gewassen, boerderijen
en huizen is enorm. Een maand later is het weer raak als
een storm niet minder dan 7500 hectare onder water
zet. Notabelen en bevolking wijzen koning Willem 1 op
de ernst van de zaak. De koning aarzelt niet en geeft een
commissie opdracht snel met een plan te komen.
Onmiddellijk breekt een felle discussie uit over de vraag
of de klus nu met 'wind' of met 'stoom' moet worden
geklaard.
De koning is voor 'stoom' en een lid van de commissie
zal met zijn doordachte visie voor de keuze van stoom
de doorslag geven: G.Simons, overheidsadviseur voor
schei- en natuurkundige zaken. Het rapport concludeert
dat - mits met grote stoommachines wordt gewerkt - de
keus voor stoom de helft zou kosten van die voor wind.
Men kiest voor drie machines met het toenmalige
gigantische vermogen van 360 paardenkrachten per
stuk, De Leeghwater, de Lynden en de Cruquius. In 1851
wordt de 'waterwolf' in het Haarlemmermeer voorgoed
verslagen en komt er 18.521 hectare beschikbaar voor
wonen en werken. Het drietal blijft als machtig
monument van dit 'deltaplan voor de negentiende
eeuw' het landschap domineren.
Bijna honderd jaar later, in 1932, maakt de Afsluitdijk de
Zuiderzee tot Ijsselmeer. Het achterland is voortaan
behoed voor het geweld van de noordwester stormvloed.
In het zuidelijk deel ontstaat het Markermeer achter de
verbindingsdijk Enkhuizen-Lelystad, de laatste grote
inpolderingen leveren nog eens tienduizenden hectare
vruchtbare landbouwgrond, natuur-, recreatie- en
woongebied. Nederland lijkt 'af'!
De export van het poIdermodeI

Het begrip 'polder' is een
van de weinige Nederlandse woorden met internationale bekendheid. En dat is niet te danken aan de

Het laatste stukje
van de Afsluitdijk
wordt gedicht

Dij km a ga zijnen
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pr-campagne van de huidige premier Wim Kok met zijn
'poldermodel', maar wel aan het feit dat de
Nederlanders al vele honderden jaren tegelijk met hun
talent voor handel ook hun vaardigheid tot polderbouw
ver over de grenzen in praktijk brachten; tot op de dag
van vandaag bijvoorbeeld in Bangladesh. Maar er zijn
ook talloze voorbeelden van Nederlandse polderbouw
en droogmakerijen in Europa, langs de Oostzee, aan de
noordkust van Denemarken en in Engeland.
Voor droogmakerijen trokken Hollanders naar Frankrijk
(Arles en Marseille) en naar Italië, naar de beroemde
Pontijnse moerassen bij Rome. Vaak namen zij ook het
kapitaal mee en werd er gebouwd onder het motto no
cure nopay; mislukte het polderproject, dan ook geen
betaling,
-

Pole 'Hy komt hast net fan 'e pôle', (hij komt haast niet van
huis) zeggen ze in Friesland. Een 'pôle' is een stuk land
dat net iets hoger is dan de omgeving en waarschijnlijk
danken we er het begrip polder aan. Wat is een polder?
Een polder is een gebied, waarvan de waterstand
onafhankelijk van de omgeving kan worden beheerst,
zegt het leerboek. Wie op een heldere dag bij een typisch
Nederlandse blauwe lucht met witte, voortjagende
wolken op een dijk langs het kanaal naar het lagere
land kijkt, constateert altijd weer verbaasd hoeveel
hoger het kanaalwater staat in vergelijking met de
slootjes aan de andere kant van de kanaaldijk in de
diepte van het polderland. De werkelijkheid van de
polder is oneindig veel gevarieerder dan het
theoretische antwoord uit het leerboek. Elke polder
heeft zijn eigen historie, karakter en functie voor de
bewoners.
Het is begrijpelijk dat de polderbouw van oudsher in de
deltagebieden begint. Daar zetten de rivieren het
vruchtbare slib af dat door de rivieren wordt
meegenomen van het hogere achterland. Felle,
aanhoudende regen spoelt de oppervlakte van de

Als de storrnbal wordt gehesen,
trekt het dijkleger de mannen en
vrouwen van het waterschap, versterkt niet vrijwilligers - naar het
dijkmagazijn bij de bedreigde dijk.
Daar verdeelt het rayonhoofd de
taken; hij is de verantwoordelijke
waterschapsambtenaar voor het
desbetreffende dijkvak. Ieder krijgt
het gereedschap dat hij of zij voor
het werk nodig heeft. In het dijkmagazijn liggen de schoppen en spaden, de zandzakken en vaak ook een
partij los zand om direct te gebruiken als de dijk gaat scheuren.
Het dijkmagazijn is een grote, rechthoekige meestal stenen schuur met
een pannendak, en staat meestal
aan de voet van de dijk. De eerste
generatie dijkmagazijnen verscheen in het begin van de negentiende eeuw langs de Gelderse
dijken maar is daar vrijwel verdwenen. Aan het eind van dezelfde
eeuw kwam een tweede en laatste
golf van dijkhuizen tot stand langs
de Rijn, Waal, Maas en Ijssel.
Sommige dijkmagazijnen werden
permanent bewoond door een
medewerker van het waterschap,
die tevens een waakfunctie had
voor naderend onheil als snel wassend water. Vaak worden de dijkhuizen tegenwoordig gerestaureerd en
herbestemd als centrum voor
natuur- en milieu, woonhuis, atelier
of schaapskooi. Karakteristieke dijkmagazijnen staan er langs de IJssel
-

'FFPP
S

.

stormvloeden. V66r
1921 moesten de
beheerders van de zeedijken - de waterschappen - vooral vertrouwen op hun eigen
intuïtie, vakkennis en
ervaring om te besluiten of het weer aanleiding gaf de dijken te
beschermen.Toen er
nog geen telefoonnet
bestond, ging dat met
het luiden van de kerkklokken. Na de stormvloedvanl9l6kreeg
het KNMI in De Bilt een
centrale rol bij het versturen van waarschuwingstelegrammen
aan de beheerders van
de zeedijken. Men kent
twee kwalificaties:
'flink hoogwater'en
'gevaarlijk hoogwater'. Bij flink
hoogwater wordt een verhoging
van NAP plus drie meter verwacht.
Bij gevaarlijk hoogwater drie meter
of meer. Bovendien wordende
KN MI-waarschuwingstelegrarnmen
ook via de radio voorgelezen.
Na de ramp van 1953 is het
waarschuwingssysteem sterk
verbeterd en werd Rijkswaterstaat,
met name de Stormvloedwaarschuwingsdienst, de spil in het
systeem, die nauw samenwerkt met
KNMI, KPN en omroepen.

1

Dijklnegdzijn bij OIst asn de lisseldijk
bij Olst,Wijhe en Diepenveen, maar
ook bij Beusicl-iem aan de Lek en

storrnvloeden komen soms in
enkele uren opzetten en hebben
een groot verrassingselement.
Hoogwater op de rivieren is veel
beter voorspelbaar, omdat het
water eerst nog een flink stuk in
Duitsland en Belgie moet afleggen
voordat het bij Spijk en Maastricht
ons land binnenkomt. Hoogwater in

Appeltern aan de Maas.
De tijd dat de waterschapsmensen
met hun schop en spade onder het
bed sliepen, is voorbij sinds de
waarschuwingssystemen zijn
verbeterd. Voordat het dijkleger
uitrukt, is er eerst een uitgebreid
net van waarschuwingssysternen
aan het werk geweest.Voor zee- en
rivierdijken bestaat er een verschil

dagen over om in Nederland aan te
komen.

in organisatie van dijkbewaking.
Stormen en bijbehorende

Pas in 1921 beschikt Nederland over
een waarschuwingssysteem voor

Keulen doet er bij voorbeeld twee
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bodem in het hogere gebied naar kleine beken en
stroompjes die uitmonden in de grotere rivieren.
Eenmaal in het kustgebied aangekomen verbreedt de
rivier zich en vertraagt de stroom. Daardoor zakt het
slib (sediment) naar de bodem. Op deze manier
ontstaan grote vruchtbare kustgebieden zoals de
Nederlandse zuidoostelijke delta, het Surinaamse
kustgebied en de delta van de Ganges in Bangladesh.
De rijke gronden in de delta trekken bewoners aan, die
met aanvankelijk zeer primitieve dijkjes stukje voor
stukje grond inpolderen en er een bestaan opbouwen.
Het karakter van het ingepolderde gebied bepaalt het
karakter van de polder. Uit de geschiedenis van de
polderbouw is zichtbaar dat de strijd tegen het water
zich steeds meer verplaatst van de natte, lage
kustgebieden naar het hoger gelegen achterland. Zo
ging het van de inpoldering in de lage delta naar het
droogrnaken van meren, veenplassen, moerassen en
kwelders tot de aanleg van rivierpolders nog verder
landinwaarts.
De polder is herkenbaar aan een dijk of kade om een
kleiner of groter stuk grond. Binnen de omdijking kan
het water langs de natuurlijke weg afvloeien via een
uitwateringssluis of worden weggernalen door een
poldermolen of een gemaal. Een vaak ingewikkeld
stelsel van sloten en tochten tussen de kavels land
zorgt ervoor dat het water via de grotere sloten bij de
molen of het gemaal kan komen. Het weggemalen
water komt of in open water of in een min of meer
gecompliceerd stelsel van boezemkanalen terecht. De
boezem kan het water op zijn beurt weer lozen op
open water van zee of rivier.
De boezem De boezem heeft nog een andere, ten minste

even belangrijke functie. In droge tijden kan het water
worden vastgehouden via opslag in de boezem. Door
inwateringssluizen of duikers wordt het water in

Ir
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Stuwen

Een stuw is onmisbaar voor het
bevaarbaar houden van waterwegen en het beheersen van het
waterpeil in de hoge gebieden in
het zuiden en oosten van het land.
Het is in feite een schot dat in de
rivier, beek of sloot wordt geplaatst.
De stuw verhindert de doorstroming van het water en achter de
stuw stijgt de waterspiegel. Ruwweg zijn er twee soorten stuwen. Bij
het eerste type kun je denken aan
stuwdamrnen voor het opwekken
van elektriciteit. Het tweede type
wordt vooral gebruikt voor het
handhaven van de vaardiepte op
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rivieren en kanalen. Ook kunnen ze

zo groot is dat de hele stuw moeten

begin van de twintigste eeuw een

dienen voor het op peil houden van

worden geopend. Voorbeelden van

goede scheepvaartverbinding met

de grondwaterstand bovenstrooms

grote beweegbare stuwen zijn te

de rest van Nederland noodzakelijk.

van de stuw. Door opstuwing van

zien in de Lek bij Hagestein, Driel en

In 1915 besloot de regering tot

het water in de waterloop achter de

Tiel. In de Hollandse IJssel bij Krim-

kanalisatie van de Maas tussen

stuw zal ook de grondwaterspiegel

pen aan de IJssel ligt een van de

Maastricht en Grave. Vijfjaar later

in het gebied stijgen.

grootste storm stuwen, bedoeld om

werd met het werk begonnen en na

Er zijn vaste en beweegbare stuwen

het achterland tegen stormvloed te

tien jaar waren de vijf geplande

de laatste zijn het meest in gebruik.

beschermen. In de hoge delen van

stuwen voltooid, bij Roerrnond,

Zij bestaan uit schotbalken of een

Nederland, zoals in Twente en de

Linne, Belfeld, Sambeek en Grave.

houten of stalen schot, dat indien

Achterhoek dienen kleine stuwen in

Vanaf die tijd was de

nodig geheel of gedeeltelijk kan

de gekanaliseerde beken om het

bevaarbaarheid van de Maas niet

worden weggenomen. Dit wegne-

water vast te houden in droge

langer afhankelijk van voldoende

men gebeurt bijna altijd door neer-

tijden.

waterafvoer, maar konden de

klappen of ophijsen. Bij een geringe

Hoe belangrijk de stuw kan zijn

stuwen het waterpeil regelen.

waterstand is de stuw gesloten en

voor de bevaarbaarheid van een

Een bijzondere vorm van een stuw

wordt het water zoveel mogelijk

waterweg, laat de kanalisatie van

is de stuwbrug bij Grave in de Maas.

vastgehouden. Neemt de afvoer toe

de Maas zien. Vooral de sterke

Een belangrijke verkeersader heeft

dan kan de kering langzamerhand

opkomst van de steenkoolwinning

men gecombineerd met de aanleg

worden verwijderd totdat de afvoer

in Zuid-Limburg maakte in het

van de stuw.

a
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Het principe van de polder. Met
behulp van windmolens en
gemalen (a en b) wordt water uit of
bij droogte in de polder gepompt.

tijden van droogte in de boezem gebracht. Ook wordt
vervuild water via de boezem verwijderd, waarna de
polder wordt doorgespoeld met water van betere
kwaliteit. Van het grootste belang is dat de waterstand
binnen de polder kan worden beheerst.
Weiland en akkerland vragen verschillende
waterstanden. Bloembollenteelt eist een nauwkeurige,
vaste waterstand. In stedelijk gebied moet de
waterstand worden afgestemd op de hoogte van de
paalkoppen van huizen en gebouwen. Zakt het water
onder de paalkoppen, dan gaan ze rotten. In verband
met de temperatuurverschillen in zomer en winter is
er vaak een zomer- en een winterpeil. Het handhaven
van de peilen gebeurt met behulp van kleine gemalen
en pompen.
Omdat de polder meestal allerlei verschillende
agrarische en industriële activiteiten herbergt en
bovendien rekening wil houden met de belangen van
natuurbeheer, zijnde meeste polders gesplitst in
afdelingen met - vaak - een eigen peil.

Het molencomplex bij Kinderdijk staat sinds 1997 op
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.
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Besturen en samenwerken
'Wie het water deert, die het water keert.' Dat lijkt een simpele spreuk, maar de praktijk van het
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buitendijks houden van de waterwolf is minder eenvoudig. In een ver verleden was het voor de eenzame
agrariër misschien nog mogelijk zijn gezin en zijn hutje droog te houden op een wat hoger deel
van het zompige deltagebied. Maar om op langere termijn droge voeten te kunnen
houden, was en is nog steeds samenwerking in Organisatie noodzakelijk
en dat werd spoedig ingezien. In het begin spontaan, later ook
onder dwang, werkten streekbewoners van de lage
landen aan de waterstaat van hun gebied.
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Een dijk, gemaakt voor de bescherming van mens, dier
en gewas, eiste onderhoud. En dit onderhoud was een
verplichting, die meestal aan het bezit van grond was
verbonden, vandaar die spreuk. Als gevolg van de vele
ontginningen werd de zorg voor de waterstaat al
spoedig te veel voor de plaatselijke overheden. Deze
taak ging aan het begin van de dertiende eeuw over
naar speciaal in het leven geroepen samenwerkingsorganisaties, later waterschappen genoemd. Voor de
graven van Holland waren de bewoners van het
platteland - de ingelanden - even belangrijk als de
stedelingen. Immers, eigenaren en pachters maakten
hun polders bruikbaar voor landbouw en veeteelt.
Na graaf Willem 1(1202-1222) bevorderden diens
opvolgers ontginningen in de veenstreken en de
vorming van waterschappen. Behalve de graven
verstrekten ook de bisschoppen dijkrechten. Uit deze
waterschappen ontstond weer samenwerking in
zogenaamde hoofdwaterschappen, zoals Rijnland,
Schieland, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
De waterschapsbesturen - dijkgraaf en hoogheemraden
- beschikten sinds het begin van de vijftiende eeuw

Waterschapshuizen

Rondhet jaar

1200

gaan de buurt-

schappen in het westen van ons
land samenwerken om wateroverlast gezamenlijk aan te pakken. Uit
die organisatieVOTM ontstaat het
waterschap. Waterschappen zijn
dus in veel gevallen uit particulier
initiatief ontstaan, vaak gestimuleerd door landheren en kloosters.
Rond 1960 zijn er nog meer dan
2000 waterschappen. Door sterke

concentratie is dit aantal teruggelopen tot ongeveer zestig en dat aantal zal in de loop van de komende
tien jaar nog verder verminderen.
Aan het hoofd van het waterschap
staat de dijkgraaf of voorzitter en
het bestuur bestaat verder uit
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Interieur van het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van
Rijnland in Leiden
hoogheemraden en heemraden.

in Delft (Gemeenlandshuis van het

kostbare relikwieën uit vervlogen

Dijkgraaf en hoogheernraden vor-

Hoogheemraadschap van Delfiand),

tijden. Bekend zijn de charters, de

men het dagelijks bestuur van het

in Leiden (Gemeenlandshuis van

op perkament geschreven overeen-

waterschap.

het Hoogheemraadschap van Rijn-

komsten waarmee de verschillende

Hoewel het waterschap als het eer-

land), in Zierikzee (het waterschaps-

machthebbers in Nederland de

ste democratische instituut van ons

huis van het waterschap Schouwen-

waterschappen bevestigden.

land kan worden bestempeld,

Duiveland) en in Rotterdam (het

Beroemd is het charter van ii okto-

waren het tegelijk machtige institu-

Schielandshuis). Maar ook de water-

ber 1255, waarmee graaf Willem II

ties, die elkaar vooral in pracht en

schapshuizen van onder andere

van Holland het Hoogheemraad-

praal van het waterschapshuis de

Jaarsveld, Hoofddorp, Kinderdijk en

schap van Rijnland bevestigde.

bef probeerden af te steken.

Schermerhomn zijn de moeite van

Opvallend zijn ook de hensbekers,

Centraal in het waterschapshuis ligt

het bezichtigen waard. Een mooi

grote, fraai versierde bokalen van

de grote vergaderzaal, meestal voor-

voorbeeld van een modern water-

zilver en/of kristal die de nieuwe

zien van monumentale schilderijen

schapshuis, gebouwd na concentra-

bestuurders van het waterschap bij

en wandkleden die herinneren aan

tie van waterschappen in Utrecht

hun installatie in één teug moesten

de geschiedenis van het water-

staat in Houten en is in leisteen uit-

leegdrinken. Bezienswaardig zijn de

schap. Schitterende monumentale

gevoerd.

talloze schilderijen van heemraden

waterschapshuizeri bevïnden zich

Veel oude waterschapshuizen zijn

en dijkgraven uit de zeventiende

tegenwoordig nog in gebruik,

eeuw en de vaak zeer kostbare

0

andere doen dienst als museum.

atlassen,waarin de wapens van de

De waterschapshuizen, verspreid

heemraden in vele kleuren staan

over het hele land, bevatten veel

afgebeeld.
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over wetgevende en uitvoerende macht. Zij konden
regels ('keuren') geven en belastingen innen.
Gewoonlijk werd drie keer per jaar 'schouw gedreven',
waarbij dijkgraaf en hoogheemraden per koets door het
waterschap trokken om te controleren of de ingelanden
aan hun onderhoudsverplichtingen hadden voldaan.
Die schouw was in feite een soort rondtrekkende
rechtbank. Was de ingeland in gebreke gebleven en kon
hij het geld niet opbrengen om alsnog aan zijn
onderhoudsverplichtingen te voldoen, dan stak hij zijn
spade in de dijk en liet huis en grond onbeheerd achter.
Huis en land vielen vervolgens toe aan de
graaf/landeigenaar. Ook kwam het voor dat dijkgraaf
en heemraden net zo lang op kosten van de nalatige in
een herberg logeerden totdat het werk naar hun
tevredenheid was uitgevoerd.
In de twintigste eeuw werd de waterschapswereld op
grote schaal geconcentreerd. Kleine waterschappen
maken plaats voor grotere. De laatste grote
concentratiegolf loopt langzamerhand op zijn eind. Op
dit ogenblik zijn nog ongeveer zestig grote
waterschappen actief.
In beginsel is er in de bevoegdheid van de waterschapsbesturen weinig veranderd. Ook het hogere toezicht op
de waterschappen door de streekbesturen, later
provincies, bleef door de eeuwen heen ongeveer gelijk.
Wel kregen naast de eigenaren van het onroerend goed
ook de overige inwoners meer zeggenschap in het
bestuur van het waterschap. In de negentiende en
twintigste eeuw ging het toezicht op de grote
waterstaatswerken naar de rijksoverheid, zoals de zorg
voor de grote rivieren en kanalen en de zeewering,
waarvoor Rijkswaterstaat in het leven werd geroepen.

Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap
van de Stichtse Rijnianden in Jaarsveld
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De eerste keer dat het water als bondgenoot optrad
tegen de vijand, was in de Tachtigjarige Oorlog tegen
Spanje. In 1573 breken de Spanjolen het beleg voor
Alkmaar op, omdat ze een brief van de prins van Oranje
in handen krijgen waarin het plan staat beschreven om
via het doorsteken van de dijken de hele streek onder
water te zetten. In dezelfde tijd speelt de verovering van
Den Briel en het ontzet van Leiden waarin inundaties
offensief worden gebruikt.
Hoe lastig de overstromingen voor de Spanjaard zijn,
moge blijken uit een brief van de Spaanse veldheer
Hertog Alva aan zijn koning Filips II waarin hij schrijft:
"Om alle oorden,ja zelfs het allerellendigste gat, ligt een
greppel vol water, waar eerst een brug over moet
worden gebouwd voor men kan oversteken".
Pas vijftig jaar later zal het gebruik van defensie met
inundaties zich uitbreiden van plaatselijke versterkingen rond steden tot aaneengesloten waterlinies als
doorlopende terreinhindernissen. Plannen voor zo'n
omvangrijk defensief systeem komen van prins Maurits
en de Staten van Holland en Utrecht. De opvolger van
Maurits, zijn broer Frederik Hendrik 'de stedendwinger',
beschermt in 1629 Holland met een waterlinie langs de
Vecht en de Vaartse Rijn van Muiden tot Vreeswijk. De
stadhouder houdt het niet bij deze Utrechtse Waterlinie,
hij maakt ook plannen voor een Hollandse Waterlinie,
nu bekend als de Oude Hollandse Waterlinie, langs
Schoonhoven, Oudewater, Woerden en Nieuwersluis,
waar deze zal aansluiten op de Utrechtse Waterlinie.
Rampjaar In het rampjaar 1672 vallende legers van

Lodewijk de Veertiende de lage landen binnen en
veroveren in een soort Blitzkrieg de steden langs de
IJssel en de stad Utrecht. In juni 1672 besluiten de Staten
van Holland de Hollandse Waterlinie in de strijd te
werpen. Het gaat om grote stukken land en het gaat dus
ook niet zonder tegenwerking van de bevolking. Pas als
de doodstraf wordt ingesteld op tegenwerking blijken
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de bewoners bereidde sluizen en duikers open te
draaien. Maar de wat erlinie komt tot stand en blijkt
voor de Fransen niet te passeren. Alleen de vorst kan
nog roet in het eten gooien. Eind december 1672 trekken
de Fransen over het ijs naar Woerden en Zwammerdam.
De snel invallende dooi noopt het Franse leger evenwel
tot een even snelle terugtocht, die plunderend en
brandschattend verloopt.
Aan de waterlinie worden voortdurend verbeteringen
aangebracht. Er komen nieuwe forten onder meer bij
Nieuwersluis en Bodegraven. Nieuwpoort krijgt een
moderne verdedigingsgordel en de sluis wordt
onbereikbaar voor onwillige boeren door er simpelweg
het stadhuis overheen te bouwen.
Als de Fransen in 1794 opnieuw ons land binnenvallen
blijken de inundaties met hun dikke ijslaag een mooie
opmarsroute. Het leger trekt snel over het ijs en verovert
in de kortste keren Amsterdam en Den Haag. Op advies
van de inspecteur-generaal der fortificaties, de arts
Krayenhoff, besluit Willem 1 de stad Utrecht in 1813
binnen de waterlinie te brengen. Daarmee is de eerste
aanzet voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie gegeven.
Na een rustperiode tussen 1840 en 186o krijgt de
Nieuwe Hollandse Waterlinie een bouwimpuls. Behalve
bomvrije wachtgebouwen wordt in de belangrijkste
forten een ronde toren gebouwd van zwaar metselwerk.
Bij oplevering zijn zij alweer hopeloos verouderd. Als
aan het eind van de negentiende eeuw de brisantgranaat zijn intrede doet, blijkt geen fort bestand tegen
het vernietigend geweld van dit explosief.
Stelling van Amsterdam De linie rondom Amsterdam,

beter bekend als de Stelling van Amsterdam, gold als
laatste opvang (reduit) van het veldleger. De stelling,
aangelegd tussen 188o en 1920, bestond grotendeels uit
inundaties en tientallen forten van een nieuw type: vrij
kleine en langgerekte vestingwerken, zoals te zien bij

5

Forten

De tijd dat het fort nog militaire
macht en kracht uitstraalde, ligt achter ons. Dichtgeslibde grachten en
vervallen bemoste muren herinneren nauwelijks aan de tijd dat het
imposante fort vriend en vijand ontzag inboezemde en een gevoel van
veiligheid gaf aan de verdedigers.
In de periode voor de Tweede Wereldoorlog hadden de militaire strategen
nog groot vertrouwen in fortificaties
gecombineerd met het onder water
zetten van grote gebieden, de zogenaamde inundaties. Een voorbeeld
van een dergelijk uitgebreid verdedigingssysteem is de Stelling van
Amsterdam: een ring van forten met
inundatiemogelijkheden rond
Amsterdam met versterkingen in
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onder meer Nigtevecht, Uitgeest en

ke vorm van het fort.

Zij blijken van onschatbare waarde

op het eiland Pampus. Andere voor

Kastelen, vestingen, forten,

in het rampjaar 1672 als de

beelden van nog bestaande forten

kazematten, bunkers en schanseri

Spanjaarden moeten wijken voor

zijn Rijnauwen bij Utrecht, Asperen

zijn allemaal vestingwerken en zij

het water en de vuurkracht van de

en het fort bij Honswijk. Ook aan de

hebben alle een enigszins andere

forten.

IJssel en de uit de laatste oorlog

functie. Een schans is een

Fort Rijnauwen bij Utrecht is repre-

bekende Grebbelinie zijn nog forten

eenvoudige, aarden wal met

sentatiefvoordeforten in de Nieu-

te zien.

militaire verdedigingswerken van

we Hollandse Waterlinie. Aan de

In de Middeleeuwen zijn de stedelij-

allerlei aard. Een fort is een naar alle

achterzijde van het fort (de keelzij-

ke fortificaties vooral bedoeld om

zijden te verdedigen versterking.

de) ligt een reduit. Dit laatste is een

beter te kunnen verdedigen tegen

Het is meestal kleiner dan een

zelfstandig verdedigingswerk met

indringers. Later groeien fortifica-

vestingstad, maar groter dan een

een eigen gracht waarbinnen de

ties uit - dankzij het verder dragen

schans. Een kazemat is een door

bezetting van het fort zich kon

van de artillerie tot offensieve

muren omsloten bomvrije ruimte

terugtrekken als het fort zelf niet

gemilitariseerde zones rond de ste-

waarin vuurwapens kunnen

meer te verdedigen viel.

den. Opmerkelijk is ook dat in de

worden opgesteld. De eerste

Rondom de forten liggen de verbo-

loop der eeuwen het rechtopstaan-

eenvoudige forten in waterlinies

den kringen. Hierbinnen mocht

de, imponerende uiterlijk van het

zijn betrekkelijk laag in het

niet, of alleen in hout, worden

fort, zoals bij een kasteel, verandert

landschap liggende aarden wallen,

gebouwd. De bedoeling hiervan was

tot lagere, gedeeltelijk gecamou-

omgeven door een gracht. De

om een vrij schootsveld te houden.

fieerde, aan het zicht onttrokken

oudere gebastioneerde forten in de

De houten gebouwen konden in

versterkingen. Pas vanuit de lucht is

Hollandse Waterlinie hebben een

tijden van nood snel worden

meerte ontdekken van de werkelij-

vierkante of vijfhoekige grondvorm.

afgebroken of in brand gestoken.

Fort Rijnauwen
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Abcoude, Nigtevecht en Spijkerboor, waar nog een grote
draaikoepel met twee kanonnen aanwezig is.
Als sluitstuk in de stelling diende het Fort Pampus, een
eiland dat nog dagelijks door tientallen belangstellenden wordt bezocht. Het fort dateert uit 1895 en heeft
een zware structuur, vooral bedoeld om kanonvuur van
oorlogsschepen op de Zuiderzee te kunnen weerstaan.
De hele fortenring rond Amsterdam - met de klok mee
vanuit Pampus over Muiden, Nigtevecht, Abcoude,
Uithoorn, Aalsmeer, Hoofddorp, Spaarndam, Velsen,
Uitgeest, Purmerend en Edam terug naar Pampus bezit vele interessante elementen van militaire
architectuur.
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Nederland is waarschijnlijk buiten de Eerste
Wereldoorlog gebleven vanwege de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De vijand durfde een aanval niet aan.
Desondanks moest er voortdurend worden gesleuteld
aan de linie. Een officier uit het fort Honswijk schrijft:
"De oorlog leert zooveel nieuws waarvan partij getrokken
kan worden, dat al wat in onze waterlinie voor een
hypermoderne oorlog ondoelmatig is, verdwijnt en door
het doelmatige wordt vervangen. Ons eigen fort heeft er
ook al heel wat ondervinding van. Er is altijd werk aan de
winkel. We werken, we werken, we werken maar door."
Kort na een laatste poging, vallen de Duitsers
Nederland binnen. In de voorafgaande mobilisatieperiode van 1939/40 is de waterlinie voor de laatste keer
serieus onderdeel van de defensieplannen. Hoe beperkt
van waarde de linie is geworden, blijkt bij de
verraderlijke inval in mei1940. De bezettingstroepen in
de waterlinie zien hoog boven zich de vijandelijke
transportvliegtuigen voorbijtrekken, die ver achter de
Nederlandse linie(s) hun parachutisten zullen lossen.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Nieuwe
Hollandse Waterlinie voorgoed militaire geschiedenis.
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Sluis in de Drentse Hoofdvaart bij Dieverbrug
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Koning Willem 1(1813-1840) is de grote kanalenbouwer.
Niet voor niets is hij als 'Kanalenkoning' de
geschiedenis ingegaan. Zijn visie en doorzettingskracht
zijn voor de stijging van de welvaart in de tweede helft
van de negentiende eeuw doorslaggevend. In zijn tijd
kwamen talloze (waterstaats)werken tot stand die de
overgang van Nederland naar het industriële tijdperk
een flinke impuls gaven.
De eerste kanalen dateren van het begin van de
jaartelling in de Romeinse tijd. De Romeinen groeven
vaarwegen en grachten rond hun garnizoenen. In de
Gouden Eeuw werd in het westen en noorden een dicht
netwerk van trekvaarten aangelegd. De Oude Rijn en de
Hollandse IJssel kregen jaagpaden, waardoor ze veel
geschikter werden voor de scheepsvaart. Langs de
oevers kwamen bedrijven.
Zo is het water van de rivieren en later ook de kanalen
altijd sterk bepalend geweest voor de vestiging en vorm
van steden. Dat geldt voor vrijwel alle grotere steden
van Nederland, of zij nu aan zee, rivier of kanaal liggen.
Het graven van kanalen gebeurde aanvankelijk met de
hand - zoals het Overijssels Kanaal - en was een zwaar
karwei voor de karig betaalde 'polderjongens.' Pas tegen
het einde van de negentiende eeuw namen stoommachines het handwerk over en werd de uitgegraven
grond met treinen van de bouwplaats afgevoerd. In die
tijd kwam onder andere het Merwedekanaal tot stand.
In het begin van de negentiende eeuw werd van
Amsterdam naar Den Helder het Noordhollands Kanaal
aangelegd. Het bleek steeds moeilijker om met grote
schepen via de Waddenzee en de Zuiderzee Amsterdam
te bereiken. Maar na de opening was al snel duidelijk
dat het tachtig kilometer lange kanaal een te grote
omweg betekende voor de verbinding van Amsterdam
met de havens aan de Engelse zuidkust.
In 1865 begint men met de aanleg van het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en Ijmuiden, dwars door de
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duinen naar zee. De Oranjesluizen bij Schellingwoude in
Amsterdam en de Noordzeesluizen in IJmuiden zorgen
voor regeling van de waterstand en het schutten van de
schepen. In 1921 werd de Noordersluis aangelegd van
400 meter lengte, bij 50 bij 15 meter, lange tijd de
grootste sluiskom ter wereld. Ten oosten van
Amsterdam werd het Noordzeekanaal afgesloten door
een dijk bij Schellingwoude, waarin drie schutsluizen en
een ontwateringssluis, gunstig voor het bijzonder
intensieve scheepvaartverkeer van Amsterdam met de
noordelijke en oostelijke provincies. De Rotterdamse
havenontwikkeling had al een grote vlucht genomen en
het Noordzeekanaal kwam net iets te laat voor
Amsterdam om zijn aartsrivaal nog naar de kroon te
kunnen steken.
Voorsprong Rotterdam dankt zijn voorsprong onder meer
aan de beroemde Nederlandse waterstaatsingenieur P.
Caland, die een plan maakte voor de 'Doorgraving van
de Hoek van Holland', berustend op de uitgangspunten:
'de diephouding der rivier door de werking van eb en
vloed, het vergemakkelijken van de intree van het
vloedwater en het vaststellen der rivier in verband met
de te verkrijgen diepte en de hoeveelheid afstromend
water.' Als uiterste norm voor de scheepvaart werd als
voorbeeld genomen een monsterschip van 95 meter
lang, 12 meter breed en 5 meter diep. Thorbecke dreef
het kostbare plan door de Staten-Generaal en Rotterdam
kan hem ten eeuwigen dage dankbaar zijn.
Ook het kanaliseren van grote en kleine rivieren is voor
de scheepvaart gunstig geweest. Door middel van
stuwen wordt een rivier in delen gesplitst, waarbij elk
deel door een stroomafwaarts gelegen stuw op de
vereiste waterhoogte/vaardiepte kan worden
gehouden. Bij de stuw komt tegelijk een sluis zodat het
niveauverschil met een schutting is te overwinnen. De
kanalisatie van de Maas is een typerend voorbeeld van
kanalisatie van een grote rivier.

Het tocht hier als een sluis', luidt
het gezegde en dat wijst meteen op
het wezen van de sluis, snel
stromend water in een flessenhals
tussen twee waterwegen. De sluis
verbindt twee delen van een
waterweg, waarbij de waterstand
aan beide zijden niet gelijk hoeft te
zijn. Het verschil tussen sluizen en
stuwen is niet zo groot. Over een
stuw kan het water heenstromen
maar er zijn ook (schut)sluizen
waar het water overheen kan.
Sluizen zijn in te delen naar hun
functie. Er zijn sluizen voor de
beheersing van de waterstand, voor
de scheepvaart en voor militaire
doeleinden. De uitwateringssluizen,
de inlaat- en irrigatiesluizen en
sommige keersluizen zijn er vooral
voor de waterbeheersing. De
bekendste scheepvaartsluizen zijn
de schutsluizen. Maar ook deze
indeling overlapt elkaar, want veel
sluizen hebben een gemengde
functie. Sommige sluizen zijn vaak
zo ingericht dat zij ook gebruikt
kunnen worden om een gebied om
militaire redenen onder water te
kunnen zetten.Veel sluizen hebben
een sluishoofd, maar schutsluizen
hebben altijd twee ofmeer
sluishoofden en één of meer
schutkolken.
Bekende schutsluizen zijn de
Beatrixsluis in het AmsterdamRijnkanaal bij Vreeswijk en de
zeesluizen bij Ijmuiden.

te houden. Schutsluizen zijnde meest in
het oog lopende slui zen.Zijmakende
scheepvaart mogelijk
tussen twee kanaalpanden of waterwe-

-

gen met ongelijk
-

waterniveau. Een
schutsluis bestaat
meestal uit twee sluis-

-.
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hoofden die onderling
zijn verbonden door
een schutkolk. Door
het water van de
schutkolk beurtelings

-:

dehoogtevanhet
boven- en van het
ben edenwater te

dezelfde sluis worden gekeerd.

geven kunnen de deuren worden

De uitwateringssluis speelt in

De inlaatsluis kan water inlaten en

geopend om het schip naar binnen

Nederland een cruciale rol bij het

is dus het spiegelbeeld van de uit-

of naar buiten te laten varen.

wegwerken van overtollig water uit

wateringssluis. Inlaatsluizen wor-

Keersluizen zijn schutsluizen die

de polders. Door regen en kwelwa-

den gebruikt om - als het polderpeil

meestal open staan en alleen bij

ter, dat door de dijken om de polder

door een periode van weinig regen

zeer hoog water in werking worden

sijpelt,heeft de waterstand in de

is gedaald en de bodem dreigt uit te

gesteld. Een schutsluis kan enkelke-

polder altijd de neiging te stijgen

drogen - water in te laten.

rend of dubbelkerend zijn. In het

boven het gewenste peil. De uitwa-

Om ook bij laag buitenwater, lage

laatste geval wordt het water aan

teringssluis kan alleen functioneren

rivierstanden, water in te kunnen

twee zijden gekeerd. Dat kan nodig

wanneer de waterstand achter de

laten, moet de sluisdrempel laag

zijn bij schutsluizen van een bin-

sluis hoger is dan de waterstand

liggen. Normaal is de inlaatsluis

nenwater dat met de open zee in

ervoor, het buiten water. Dit is vaak

gesloten om het buitenwater te

verbinding staat.

het geval bij polders die op een

keren. lnlaatsluizen worden ook

Bijzondere schutsluizen zijn die met

benedenrivier, een zee-arm of op

ingezet voor het verversen van

twee of meer schutkolken achter

zee lozen. Bij eb is het buiten water

grachtwater in steden, of van pol-

elkaar of de drieweg sluizen, zoals

lager, waardoor de sluis open kan en

derwater. Ook kan de inlaatsluis

bij Drieverlaat in Friesland, waar

overtollig water weg kan stromen.

worden gebruikt om op een vaar-

drie vaarwegen met elkaar worden

Voorts moet hoog buitenwater door

weg de waterstand voldoende hoog

verbonden.
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Bruggen en tunnels

Het dichte net van waterwegen zorgt
voor verbinding van grote delen van ons land met
elkaar en via de zeehavens met andere landen. De Rijn
verbindt al sinds de Middeleeuwen de Hollandse en
Utrechtse steden met buitenlandse steden verder
stroomopwaarts, voor Schelde en Maas geldt hetzelfde.
Tegelijk vormt dit prachtige net van vaarwegen een
steeds grotere barrière voor het kruisende verkeer over
land. Na de bouw van de grote kanalen en de uitvoering
van de kanalisaties in de negentiende eeuw wordt die
hindernis voor het verkeer over land alleen nog maar
groter. Vandaar dat er weinig landen zijn met zo veel
bruggen, tunnels en veren als Nederland. In weinig
landen bestaat daarom ook zo veel kennis en ervaring
met bruggenbouw. Was de brugbezetting al heel dicht
in de grachtensteden, in de tweede helft van de
negentiende eeuw zorgt de stadsuitleg in veel steden
voor een extra impuls voor bruggenbouw. Rekening
houdend met het drukke scheepvaartverkeer streven de
bouwers naar beweegbare bruggen. Werd aanvankelijk
vooral in hout gebouwd, vanaf 1850 wordt staal en later
ook beton het geliefde bouwmateriaal; beide vooral
geschikt voor grotere overspanningen.
Slechts een klein deel van de monumentale bruggen
staat ook op de monumentenlijst. Gelukkig is er een
toenemend aantal particulieren en organisaties dat zich
voor het behoud van oude bruggen inzet. Zo is 'De Hef,
een hefspoorbrug in het treinvak Rotterdam-Dordrecht
- bekend uit de documentaire van Joris Ivens De Brug jarenlang voor afbraak behoed dankzij acties van de
bevolking.

-\
--

In elke drukke havenstad is er een conflict tussen twee
belangrijke vormen van vervoer, scheepvaart en
wegverkeer. Een tunnel biedt een prachtige oplossing.
Dat was kortweg de overweging van het Rotterdamse
gemeentebestuur die voorafging aan het besluit tot
tunnelbouw onder de Maas. "Na het woord nu de daad
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in Rotterdamschen stijl", zei burgemeester Drooglever
Fortuyn in juni1937, toen hij met een druk op de
stoomfluit het graafwerk liet beginnen,
Dezelfde voortvarendheid zat in het technisch ontwerp
van de tunnel van gemeentelijk ingenieur Van Brugge.
Het werd de eerste betonnen afzinktunnel, de eerste
tunnel met gescheiden banen voor wandelaars, fietsers
en auto's en de eerste tunnel met een rechthoekige
doorsnee in Europa. Het afzinken van tunneldelen en
het onder water aan elkaar zetten was een uitermate
geschikte techniek voor het bouwen in een bodem van
slib en veen. Van tunnelboren kon in een dergelijke
slappe bodem geen sprake zijn. Met een door de
aannemer ontwikkelde nieuwe techniek van het
funderen van de tunnel, kreeg Rotterdam een
oeververbinding voor het nu onbegrijpelijk lage bedrag
van twaalf miljoen gulden. Vele tunnels zijn er na de
Maastunnel gebouwd. Maar voor Van Brugge en de
aannemers ging het om een waagstuk met nieuwe
technieken en bouwwijzen, waarvan de waarde in de
praktijk nog bewezen moest worden.
Havenontwikkeling

"Dezulk zijn de beste, waer in schepen
veilig zijn van vijant: weer en wint: wiens toegang niet te
eng of te gevaerlijck, door droogten en klippen kunnen
wederstaen, daer men met vele winden kan in en
uitkomen en daer vaste ankergront zij":
Dat schrijft de belangrijkste zeevaartkundige uit de
zeventiende eeuw, Nicolaes Witsen, over de beste
havens in zijn boek over de Nederlandse Scheepsbouw
(1671). De tekst lijkt drie eeuwen later aan betekenis
nauwelijks iets te hebben ingeboet.
Havens zijn meestal uit een rede ontstaan. Een haven
trekt bedrijvigheid en mensen die er hun brood kunnen
verdienen. Geen wonder dat er een direct verband is
tussen een gunstig gelegen haven en de vestiging en
ontwikkeling van een stad. Kenmerkend voor een rede
is dat een schip buitengaats voor anker gaat en niet aan

Wie een overzicht wil hebben van
alle typen bruggen die in de loop
der eeuwen zijn ontwikkeld, kan in
Nederland goed terecht. Bruggen
bouwen was noodzakelijk om de
talloze rivieren, kanalen, beken, kreken en sloten te kunnen oversteken.
De belangstelling voor de rnonumentale bruggen in ons land stijgt
en een groot aantal ervan is van een
zekere ondergang gered door particulieren en behoudsverenigingen.
Tussen de eenvoudige houten
ophaalbrug bij de slotgracht met
een maximale overspanning van
vier meter tot de geavanceerde tuibrug de Erasmusbrug over de
Maas in Rotterdam, die 285 meter
overspant, liggen vele tientallen
soorten en typen. Explosief groeide
dat aantal in de laatste anderhalve
eeuw, toen ijzer en staal en later
beton bijna onbeperkte mogelijkheden boden voor het bouwen van
bruggen, zelfs over zeer breed
water. Een extra impuls aan deze
techniek van bruggenbouw gaven
de spoorwegen, die met het snel
uitbreidende railnet behoefte hadden aan rivier- en kanaaloverspannende bruggen.Vooral de ontwikkeling van het staal gaf hiertoe grote
mogelijkheden.
Een paar van de meest in het oog
lopende typen zijn de ophaalbrug,
basculebrug,hefbrug en draaibrug.
Naast deze voornaamste typen is er
nog een scala aan varianten, zoals
-

-

de tolbrug en de vlotbrug. De
moederbrug aller bruggen is de
ophaalbrug. Uit deze brug werd de
meest gebruikte basculebrug
ontwikkeld. Dit type heeft slechts
één draaipunt in het zwaartepunt
van de brug. Het draaipunt deelt de
brug in twee delen: voor het
draaipunt, het zogenaamde val' van
de brug; erachter de staart.
Om de staart van de basculebrug te
kunnen bergen bij het openen van
de brug, is een kelder nodig. Bekend
is de combinatie van vaste bruggen

met een basculebrug om zeer grote
schepen of kranen te laten
passeren.Voorbeelden hiervan zijn
de Van Brienenoordbrug over de
Nieuwe Maas bij Rotterdam en de
verkeersbrug over de Oude Maas te
Dordrecht.
Imposant als verschijning is de
hefbrug, vaak noodzakelijk in
havengebieden vanwege de grote
doorvaartopeningen. Bij de hetbrug
wordt het val door kabels met
contragewichten in vier heftorens
omhoog getrokken. Het val kan

breed worden uitgevoerd, eventueel
met twee verkeerslagen, en de doorvaartbreedte kan tot ioo meter
oplopen. Helaas hebben de hefbruggen een beperkte doorvaarthoogte. De vier torens moeten zeer
vast verankerd zijn in de bodem. Als
een van de torens maar een beetje
scheef zakt, bestaat er al risico voor
het vastlopen van het val tijdens het
bewegen van de brug. In het oog
lopende hefbruggen zijn te zien in
Alphen aan den Rijn, Boskoop,
Waddinxveen en Rotterdam.
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land afmeert. In de zestiende eeuw waren er in de lage
landen talrijke redes, onder meer die van Texel, de
Walcherse rede bij Arnemuiden of het IJ bij Amsterdam.
Laden en lossen gebeurt op een rede met kleinere
schepen, die de vracht in de haven zelf brengen.
Een haven biedt niet alleen een veilige, beschutte
ligplaats maar heeft tal van faciliteiten zoals laad- en
loskaden, werven voor reparatie en onderhoud, en
loodsen voor opslag en proviandering. Vrijwel altijd
gaat het om kunstmatig aangelegd water, dat door
kaden wordt omzoomd. Soms wordt een haven geheel
nieuw gegraven. Zoals bij de redes zijn er ook vele
soorten havens: stapelhavens, vluchthavens, overslaghavens, Visserij-, marine- en jachthavens.
Bereikbaarheid is ook in de tijd van de zeilvaart van
eminent belang. Zeilschepen zijn afhankelijk van wind
en stroom. Wat dat betreft hadden de schippers het niet
gemakkelijk aan de Nederlandse kust. De zachtglooiende, zanderige kust van de Noordzee is
verraderljk en voor havens eigenlijk ongeschikt. De
drie voornaamste Nederlandse zeegaten, Scheldemonding, Maasmonding en Zuiderzee, lagen verscholen
achter steeds verschuivende zandbanken die slechts
met goed zeemanschap en gedegen kennis van de
plaatselijke omstandigheden te bezeilen waren.
Loodsen waren zonder meer onmisbaar. Door de
overheersende westenwind is de Nederlandse kust
bovendien vaak lage wal. Dat was voor de grote logge
schepen uit die tijd een extra handicap, omdat het
moeilijk was bij harde wind Vrij van de kust te zeilen.
Een zeehaven is een schakel in de vervoersketen en
moet dus een goede verbinding met het achterland
hebben. Dat betekende in vroeger tijden in de eerste
plaats een verbindingspunt tussen zee-, rivier- en
landwegen.
Oervorm Elke zeehaven is in de lage landen volgens een

zeker patroon tot stand gekomen. Vrijwel altijd ligt de

1

De Bolgarijense draaibrug in het Merwedekanaal

De ophaaibrug bij de Zuidhavenpoort in Zierikzee

Ponten en veerboten

De veerman Charon hiefdeliand

halve slag draait en de steven wendt, kan

afwijzend op. "Geen levend wezen kan

het vaartuig terugkeren naar de andere

de Styx overkomen", sprak hij dreigend.

oever. Op kleinere oversteken wordt het

"Alleen hij die voor het schimnienrijk

kabelpontje ingezet, waarbij de veerman

bestemd is, wordt in mijn boot

zijn vaartuigje langs een staalkabel met

opgenomen". Met deze woorden

handkracht naar de overkant trekt.

weigerde Charon, die de dode zielen

Bij de oerpont wordt de passagier door

de rivier de Styx overzet naar het

de veerman geroeid. Het is bijna niet te

schirnmnenrijk, de overtocht aan

geloven, maar het is nog op enkele

Odysseus, die zijn geliefde Eurydice

plaatsen in Nederland mogelijk te

wilde zoeken, aan gene zijde van de

worden overgeroeid. In Overijssel van

Styx.

Zalk naar's Heerenbroek, in Friesland

Zo oud als de mensheid en de

tussen Gaastrneer en 't Heidenschap, in

scheepvaart zijn dus de ponten en veren.

Noord-Holland tussen Starnrneerpolder

Eigenlijk was de veerboot er nog eerder

en de Wouden en van Starnmeerpolder

dan de mensheid als je mag geloven dat

naar Knollendarn, in Zuid-Holland tussen

de Griekse mythen stammen uit een tijd

de Vlaardingertrekvaart en het Schouw-

dat er nog geen mensen op aarde waren.

gemaal en op de Linge in Gelderland

In elk geval heeft de veerman nog

tussen Heukelurn en Oosterwijk.

dezelfde macht als in rnythische tijden:

Sinds 1982 is er een 'Vereniging Vrienden

hij zet je over of hij doet het niet.

van de Voetveren'. Zij ijvert voor het

Er moeten in oude tijden vele honderden

behoud van de voetveren en geeft een

veren zijn geweest, met name in het

overzicht van alle overzetveren in

westen van ons land, toen de stenen en

Nederland

houten bruggen nog geen breed water
konden overspannen. Het waren voor het

middels zijn de veerboten tot
gigantische schepen uitgegroeid.

grootste deel met de hand voortgedreven

De oeververbindingen tussen het

voetveren, zoals roeiboten, of platte

vasteland en de Waddeneilanden

schuiten en ponten in vele soorten: trek-,

worden door grote veerponten

ketting-, kabel- en gierponten.

onderhouden. Deze schepen vervoeren in

De gierpont is een van de oudste veren,

één keer vele honderden passagiers en

en wordt op enkele plaatsen op de

tientallen auto's en vrachtwagens. Nog

rivieren gebruikt. Het is een plat vaartuig

groter zijn de veerboten die met vracht

dat aan een lange kabel is vastgemaakt.

en passagiers - soms met complete

De kabel loopt stroom opwaarts naar het

treinwagoris - over de Noordzee varen

midden van de rivierbodern. De gierpont

tussen het continent en Engeland, of

steekt door de kracht van de stroming de

tussen Nederland en de Skandinavische

rivier over. Als de stand van het schip een

landen.
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haven aan de monding van een afwatering of een rivier.
Een dam of sluis voorkomt dat het zeewater
landinwaarts kan komen. Vandaar ook dat bij veel
steden die bij zo'n dam ontstonden, het woord 'dam' in
de naam is terug te vinden: Amsterdam, Rotterdam,
Zaandam enz. De buitendijkse kolk is dan het oerbegin
van de haven.
Achter de sluis of dam begint meestal bebouwing
waarlangs grachten worden gelegd. De uitwatering zelf
wordt uitgediept en met beschoeiing omgeven, zodat
kaden kunnen ontstaan. Deze oervorm is te zien op de
oude plattegronden van Amsterdam, Rotterdam,
Vlaardingen, Medemblik, Middelburg en Vlissingen. De
stad wordt doorsneden door een smal water. Schepen
komen tot middenin de stad. Schepen die geen ligplaats
kunnen vinden in de haven zelf, meren aan in de
stadsgrachten, op de rede of in dichtbij gelegen
inhammen. De herinrichting van de havens in de
zestiende eeuw, toen de scheepvaart sterk toenam,
bestaat vaak uit het uitbouwen van stadsgrachten tot
havens.
Ook worden buitenmuurse havenkwartieren binnen de
stadswallen gehaald. De havenbedrijvigheid verplaatst
zich vanzelf of onder overheidsdwang naar buiten, naar
de 'nieuwe' haven. De 'oude' haven verliest meer en
meer de functie van zeehaven. Dit beeld is onder meer
te zien in Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee
en Medemblik.
In de meeste havens laadden en losten de schepen
rechtstreeks aan de kaden. Grote schepen werden
meestal op de rede al gedeeltelijk gelost of geladen met
behulp van 'lichters', kleine platbodems, die relatief veel
lading konden overnemen.
Amsterdam was een uitzondering vanwege de
ondiepten op het U. De eigenlijke haven was door een
palenrj van het II afgescheiden en alle handelsschepen
moesten lading lossen of laden met lichters'.
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De voormalige haven van Schokland,
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voorkomend op de lijst van Werelderfgoed,
is nu geheel omgeven door land
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BIoeiaIsnooittevorenI fl dezestiendeeeuw bleekde
ligging van de lage landen voor de ontwikkeling van
handelen doorvoer zeer gunstig. Het gebied bezat een
net van verbindingen, waarin de rivieren Schelde, Maas,
Rijn en IJssel de belangrijkste aders waren voor vrijwel
al het handelsverkeer met Duitsland, Frankrijk en
Engeland. De havensteden aan deze rivieren bloeiden
als nooit tevoren. De gunstige ligging had ook te maken
met de beperkte actieradius van de zuid- en
middeneuropese handelsvaait. Italianen, Spanjaarden
en Basken ontmoetten Schotse, Engelse en
Skandinavische collega's op de Zeeuwse redes en in
Antwerpen, evenals handelaren uit de Noordduitse
hanzesteden. De zeevaartkundige en geografische
belemmeringen werden letterlijk op de koop toe
genomen.
Het was overigens vast beleid om kooplieden van elders
te verlokken tot vestiging met gunstige voorwaarden
om daarmee de economische positie van een havenstad
te verbeteren. In het laatste kwartaal van de zestiende
eeuw vluchtten Zuidnederlandse kooplieden naar het
noorden en er ontstond een felle concurrentie om hen
binnen de muren te trekken. In het algemeen is het nog
steeds het streven van havensteden goede en goedkope
faciliteiten te bieden beter dan die van de concurrentie
om reders en kooplieden te lokken.
Maar er is wel een groot verschil tussen de havenfunctie
van toen en nu. En dat is het simpele verschil tussen
zeilvaart en gemechaniseerde scheepvaart.
Tegenwoordig is de scheepvaart een continu bedrijf.
Schepen dienen zo snel mogelijk te lossen en te laden en
zo spoedig mogelijk weer in de vaart te zijn. Zo werd ook
opslag en overslag van goederen een steeds grotere
.
bedrijvigheid op zichzelf, waarvoor grote terreinen bij
de havens werden en worden vrij gemaakt De huidige
strijd tussen regering en Rotterdams gemeentebestuur
tweede Maasvlakte is hiervan een
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Pakhuizen

Herbestemrning'is een begrip dat
zijn bekendheid vooral dankt aan

in deze stad. De kaaspakhuizen in
Woerden en Bodegraven staan met

het verzet van particulieren en

vele soorten herbestemrning nog

actievoerders. Pas later is ook de

midden in het heden. In Rotterdam

overheid gaan inzien dat herbe-

staat het verbouwde en opnieuw

stemming van industrieel erfgoed

ingerichte complex van kantoren en

om vele redenen te verkiezen valt

opslagruimten van de Holland Ame-

boven sloop en kaalslag Helaas is in

rika Lijn. Het heeft een metamorfose

de jaren zeventig en tachtig toch

ondergaan en is nu hotel en mo-

veel industrieel erfgoed op last van

dieus restaurant New York, een hot

kortzichtige bestuurders onder de

spot' in het hedendaagse Rotterdam.

slopershamer gevallen.

En hoe fraai is de herinrichting van

Als er één industrieel monument

het Vrij Entrepot De Vijf Werelddelen

met succes aan de sloperswaan van

in dezelfde stad: het enorme gebouw

de dag is ontsnapt, dan is het wel
het pakhuis. In elke oude havenstad

van 200 meter lang, 37 meter diep en
vier verdiepingen hoog, verdeeld in

zijn in en rond de havenbuurten tal-

vijf pakhuizen, elk gesierd met de

loze pakhuizen te vinden, die zijn

naam van een werelddeel. Inmiddels

omgebouwd tot woonhuis. Er zijn

is het verbouwd tot 'lofts' met een

ook nauwelijks bedrijfstakken te

winkelcentrum voor de vele duizen-

bedenken waarvoor geen pakhui-

den bewoners en werkers in dit

zen nodig waren:afte sluiten,droge

gebied. De karakteristieke kranen

ruimten voor de opslag van grond-

worden nu gebruikt bij de verhuizin-

stoffen, brandstoffen, half- en eind-

gen. Maar ook andere oude haven-

produkten. In feite zijn ook vele van

steden zoals Schiedam,Vlaardingen,

de majestueuze grachtenhuizen uit

Edam, Hoorn en Enkhuizen hebben

de Gouden Eeuw in vele havenste-

de pakhuizen en opslagruimten in

den begonnen als woon- en pakhuis

de havenwijken een nieuwe nuttige

voor gezin en goederen van de

bestemming kunnen geven.

koopman.

Een ander voorbeeld van geslaagde

Inmiddels zijn er in het hele land

herbestemming is de restauratie van

schitterende voorbeelden te zien

de douanepakhuizen aan het

van geslaagde herbestemming van

Amsterdamse Entrepotdok, waar

pakhuizen. In Groningen maakt stu-

een verloederd en verwaarloosd

dentenhuisvesting dankbaar

stadsdeel door particulieren en

gebruik van de prachtige graanpak-

woningbouwverenigingen werd her-

huizen aan de Noorderhaven en

schapen in een prachtige woon-

elders aan de kanalen en grachten

buurt.
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Droogdokken

70

Dat de Germanen rond het begin van de jaartelling
boomstammen uitholden om de talloze waterlopen,
kreken, beken en rivieren te kunnen bevaren en
bevissen, is zo ongeveer het eerste dat je op school leert.
Maar dat in 1955 bij Pesse in Drenthe een uitgeholde
boomstam is gevonden die van 6000 voor Chr. dateert,
is minder bekend; het is de op één na oudst bekende
boot. Vaartuigen zijn waarschijnlijk bijna net zo oud als
de mensheid. Primitieve stammen trokken in de lage
landen in kleine groepen rond en gebruikten
boomstammen en vlotten om waterbarrières over te
steken en om te vissen. Nederland heeft aan de
ontwikkeling van de scheepvaart een belangrijk deel
van zijn welvaart te danken. Transport, overslag en
visserij zijn door de eeuwen heen rijke bronnen van
inkomsten,

Moedige lieden In een ver verleden ondernamen moedige
lieden zelfs zeereizen per vlot. Zo trokken de Peruanen
duizenden jaren geleden over de Grote Oceaan naar de
Polynesische eilanden. De Egyptenaren waren pioniers
op het gebied van scheepsbouw. Zij ontwikkelden
vanuit hun vlotten vaartuigen met een voor- en
achterkant, zodat een boeg en een achtersteven
ontstonden. Al spoedig werden op deze vaartuigen
masten met zeilen geplaatst.
Vervolgens gaven de Grieken een flinke stoot aan de
scheepsbouwtechniek. Rond 800 voor Chr. voer een
vloot Griekse handelsschepen naar Italië. Daar werden
nederzettingen gesticht en werd handel gedreven met
noordelijker levende stammen. Zo kregen de Romeinen
de gelegenheid de Griekse scheepsbouw goed te
bestuderen. En zij deden dat uiteraard met maar één
doel voor ogen; de ongebreidelde expansie van het
Romeinse rijk. Snelheid en wendbaarheid waren de
belangrijkste eisen, omdat vrijwel alle schepen vooral
voor de veroveringsoorlog bestemd waren. Op grote
schaal werden roeiers ingezet, de beruchte galeislaven.

Een droogdok is grof gezegd een
kolossale, rechthoekige ijzeren of
bakstenen bak, waarbinnen
schepen in een drooggepornpte
ruimte onder de waterlijn kunnen
worden gerepareerd. Een vast
droogdok bestaat uit opstaande
wanden (banquetten) met aan de
voorkant een beweegbare
waterkering, de schipdeur. Een van
de oudste monumentale
droogdokken van Nederland ligt in
Hellevoetsluis, in vele opzichten een
bezienswaardigheid. En één van de
mooiste is te zien op de rnarinewerf
in Den Helder.
Bouwer van het dok in Hellevoetsluis is de destijds internationaal
bekende waterstaatsingenieur Jan
Blanken. Zijn naam is verbonden
met veel waterstaatswerk in ons
land, zoals de dijkwerken langs de
rivier de Lek en gefortificeerde
havens, als in Willemstad.
In 1798 en 1799 ontwerpt Jan
Blanken het droogdokcomplex in
Hellevoetsluis. Het meer dan 150
meter lange complex moet worden
onderheid met S000 palen van
twaalf meter lengte. Om de
schepen binnen redelijke tijd in de
dokkarners te kunnen brengen,
moet 43 kubieke meter water per
minuut worden uitgepompt.
OP 14september 1806 schrijft de
geschiedschrijver '... zat het fregat
Eurydice geheel droog. De Schip
Deur was volrnaakt waterdigt en
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Het droogdok in de rijkswerfWillemsoord in Den Helder, van de hand van waterstaatsingenieur Jan Blanken in de
eerste helft van de negentiende eeuw, is een mooi voorbeeld van een traditioneel droogdok

men ontdekte geene de minste

schip naar stuurboord getrokken;

scheepswerven verder landin-

ontzetting aan het schip of aan het

'gekield' of'gekrengd' waren de

waarts, zoals aan de Zaan, bij

Metselwerk van het dok". Tot in de

termen. Een uiterst omslachtige

Krimpen aan den IJssel en uiteraard

jaren zestig van de twintigste eeuw

manier van werken - het schip

in de marinehaven van Den Helder,

heeft het dok zijn diensten

moet geheel ontdaan worden van

de Willemswerf. De meeste van

bewezen Helaas is de

ra's en zeilen - maar dat woog

deze dokken zijn van het drijvende

stoommachine in diezelfde jaren

kennelijk op tegen het bouwen van

type. Het beginsel van het drijvende

gesloopt, net te vroeg om als een

een (duur) droogdok. In Vlissingen

dok houdt in dat men twee

van de eerste uitingen van het

werd het schip bij hoog water in het

halfgezonken pontons aan beide

neoclassisisme in Nederland op

dok gevaren en met palen gestut.

zijden van het schip aanbrengt en

waarde te kunnen worden geschat.

Daarna werden de dokdeuren

aan elkaar bevestigt. Daarna wordt

De primeur van het eerste

gesloten en bij laag water spuide

het water weggeponipt en stijgt

Nederlandse droogdok heeft

men het water naar buiten totdat

het schip rnét het ponton boven

Vlissingen in 1705.Voor die tijd

het schip geheel droog stond.

water uit. Het eerste Nederlandse

scheeftrekken van het schip, zodat

Ook op tal van andere plaatsen in

Amerikaans voorbeeld gebouwd en
zou pas in 1843 in de Amsterdamnse

drijvende dok werd naar

werd er vooral veel gewerkt met het
de timmerlieden onder de waterlijn

ons land zijn droogdokken te zien,

konden repareren.Was de

zowel in de grote havenplaatsen

Dijksgracht in gebruik genomen

bakboordzijde klaar, dan werd het

Rotterdam en Amsterdam als bij de

worden.

Scheepswerven
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Twee voc schepen in de iSe eeuw voor de rede ven Vlissingen

Slechts één ander soort schip was in die tijd ten minste
even berucht en dat waren de Vikingschepen met hun
karakteristieke vormen.
In onze contreien kregen schepen oorspronkelijk een
overnaadse romp. Dat betekent dat de planken van de
romp over elkaar heen werden gebouwd en met pennen
aan elkaar vastgezet. De naden werden gedicht met mos
en pek. In de vijftiende eeuw ontstond een nieuw type
zeilschip van Moors-Portugese oorsprong, waarbij de
planken van de romp tegen elkaar werden gezet over
eiken spanten. Naar de bouwwijze werd dit schip 'een
karveel' genoemd. Zo ontstond een gladde scheepswand
waardoor het schip sneller kon zeilen. De opkomst van
de karvelen betekende de overgang naar een nog meer
ontwikkelde scheepsbouw, waarbij de Hollanders een
grote rol zouden spelen.
Fluiten in serie In de zestiende en zeventiende eeuw
waren de Hollanders de vrachtvaarders van Europa.
De groei van hun handels- en oorlogsvloot was voor een
klein land indrukwekkend. De handel bloeide vooral
door de rijkdommen van de Oost- en de West-Indische
Compagnie.
De oorlogsvloot slaagde erin zich de marine-eskaders
van het machtige Engeland van het lijf te houden. Zelfs
toen de Engelsen strategisch in het voordeel waren,

De bouw van houten schepen was
in oude tijden een zaak van kleine
werfjes niet een handjevol arbeiders. Scheepstirnmerlieden konden
het hele schip bouwen en de 'werfbaas' ontwierp meestal op het oog;
vaardigheden werden van vader op
zoon doorgegeven. Scheepstypen
waren qua vorm traditioneel aan de
streek gebonden. Zo heeft de romp
van een botter van een Volendamse
werf andere lijnen dan een botter
uit Spakenburg of Elburg.
Het eerste schip dat in de zeventiende eeuw in serie werd gebouwd was
het Hollandse fluitschip. Op de
grote werven van de Verenigde
Oostindische Compagnie (voc) in
Amsterdam werd een aantal fluitschepen naast elkaar gebouwd. De
arbeiders gingen zich specialiseren
in kielbouw, gangenbouw ofbinnenbetimrnering. Een fluit kostte
ongeveer tienduizend gulden. Een
scheepstimnmerman in Amsterdam
-de best betaalde van het land verdiende gemiddeld 311 gulden per
jaar. Er werd in de zomer wel twaalf
uur per dag gewerkt. Gunstig voor
de scheepsbouw in de zeventiende
eeuw was de aanwezigheid van een
intensieve houthandel, vooral in
Amsterdam en Zaandam. Het hout
werd over de grote rivieren Rijn, Ijssel,Weser en Elbe aangevoerd; de
Hollanders waren de grote houthandelaren van West-Europa.
De grootste omwenteling in de
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de achtersectie, waaraan het mees-
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worden gemonteerd. Meestal zit

Kadijk. Op deze werf, die nog

het oprichten van een studierich-

een belangrijk stuk van de kiel aan

dagelijks in gebruik is, valt veel te

ting scheepsbouw aan de TU-Delft

deze sectie vastgebouwd. Ook het

zien van de scheepsbouw in

waren logische volgende stappen.

midden- en boeggedeelte en de

vervlogen tijden toen de schepen

In 1874 kwam de tweede sleeptank

brug met verdere opbouw zijn

nog aanzienlijk kleiner waren, maar

ter wereld in Amsterdam tot stand.

meestal aparte secties, die in hun

volgens velen wel veel mooier.

Ook het elektrisch lassen kreeg een

geheel op een andere plaats op de

Kortom, uit de tijd toen de mannen

impuls door toepassing in de

werf worden gebouwd en met grote

nog van ijzer waren en de schepen

scheepsbouw.

portaalkranen op de goede plaats in

van hout. Andere historische

De computer heeft het scheepsont-

het bouwdok worden gezet. Steeds

scheepswerven zijn te vinden in

werp vanaf de jaren zeventig sterk

nieer wordt in horizontale bouw-

Workum en Spakenburg.

Werf 't Kromhout in
het centrum van
Amsterdam (rechts)
74

versloeg Michiel de Ruyter de vijand bij Chatham in
1669. De overburen sloten haastig de Vrede van
Westminster. Geen wonder dat de Hollandse
scheepsbouw in die periode tot grote bloei kwam.
Vooral de fluiten waren in trek bij de reders. De fluit was
een slank schip viermaal zo lang als breed In 1595 gleed
de eerste fluit in Hoorn van de werf. Het schip had een
ronde achtersteven, een smal dek en hoge masten met
korte ra's terwijl boven het dwarsscheepse latijnzeil een
kruiszeil was aangebracht. In de zeventiende eeuw
domineerde de fluit de handelsvloten Het schip kon
met zijn bolle rompvorm veel lading innemen Op
verschillende werven bouwde men de fluiten in serie
specialiseerden zich steeds meer in gangenb ouw,
binnenbetimmering, mastenmaken enz.

Stoom Na zijn uitvinding van de stoommachine slaagde
James Watt erin de nieuwe machine ook geschikt te
maken voor de scheepvaart. Maar het was de
Amerikaanse ingenieur en uitvinder Robert Fulton die
als eerste een (rivier)stoomboot bouwde waarbij sprake
was van een echt doeltreffende toepassing van
stoomkracht voor schepen. Op 21 augustus 1803 stoomde
Fultons vaartuig met een gangetje van zes kilometer per
uur over de Seine. De genodigden, onder wie leden van
de Académie Française, waren diep onder de indruk,
maar Napoleon Bonaparte zag er niet veel in. Na een
kort verblijf in Engeland keerde Fulton naar zijn
geboorteland terug, waar hij nog twee succesvolle
stoomschepen bouwde. Toch had de stoom, ondanks de
successen van Fulton en anderen, nog niet over het zeil
gezegevierd. De bouwers van de zeilschepen begrepen
heel goed dat er snellere en doelmatiger schepen
gebouwd moesten worden om de concurrentie met de
stoommachine te kunnen volhouden. Zo kwamen de
vier- en vijfmastschoeners, barken, brikken en
windjammers in de vaart. Imposante schepen, die een
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Reddingloodsen en
reddingboten
76

respectabele snelheid konden ontwikkelen. De Flying
Cloud legde in 18 51 427 knopen, ofwel ruim 750
kilometer, in één etmaal af!
Intussen zaten de bouwers van de stoomschepen niet
stil. In 1826 stak een Nederlands stoomschip, de
Curaçao, als eerste de Atlantische Oceaan over. De reis
van Rotterdam naar Paramaribo duurde slechts een
maand.
Al spoedig werd de stoomtechniek met de introductie
van turbines geperfectioneerd. In een turbine wordt
door een straal stoom een rad met schoepen in
beweging gebracht. Aan dit rad zit de schroefas
gekoppeld. Een groot voordeel op de passagiersschepen
was dat het bekende stampen van de cilinders tot het
verleden behoorde en het comfort sterk toenam. De
vrachtboten behielden de klassieke
stoomzuigermachines, totdat Rudolf Diesel zijn
dieselmotor uitvond, een motor die op stookolie loopt,
Binnenvaart De binnenvaart is de oudste vorm van
scheepvaart. Men waagde zich eerst op meren en
rivieren, en pas veel later op de zeeën. Aanvankelijk
was de binnenvaart een wilde vaart. De schipper
verzamelde vrachtjes en wachtte meestal met vertrek
totdat zijn schip voldoende lading binnenboord had. Zo
was er weinig zicht op de vertrektijd van het
binnenvaartschip. Bovendien zorgden weer en wind
ervoor dat van enige regelmaat in het varen geen
sprake kon zijn. Sinds de vijftiende eeuw nam de
handel sterk toe en de eis van de kooplieden van
geregeld vervoer leidde tot beurtvaartdiensten,
geregeld vervoer op vaste trajecten.
De schippers waren vrij en ongebonden. Maar het loon
was laag en het werk zwaar en langdurig. Vooral
omdat tijdens de strenge winters niet gevaren kon
worden, moest de schipper zijn inkomsten in een
beperkte tijd verdienen. Rond 1900 gingen de
rederjkantoren de binnenvaart exploiteren. Zo kwam

Aan de haven van Hindeloopen is
onlangs de bijna honderdjarige
lanceerbaan gerestaureerd
waarlangs de reddingboot vanuit
de berg!oods in het water van de
haven gleed om direct zee te kiezen
voor een reddingsactie. De speciale
baan, de slea', maar ook de loods en
de roeireddingboot zelf werden in
oude luister hersteld dankzij de
Stichting Stadsherstel Hindeloopen.
De bezoeker van de haven kan nu
weer duidelijk zien met welke
primitieve middelen het
heldenwerk van de redders in
vroeger tijden moest worden
gedaan. Helaas zijn er niet veel
oude reddingloodsen bewaard
gebleven. In een enkel geval werd
een herbestemming gevonden,
zoals op Terschelling waarde
plaatselijke duikclub er een nieuw
clubhuis kon vestigen. De meeste
reddingloodsen zijn tegenwoordig
van het uitneenibare type, die
's zomers snel in elkaar worden
gezet om boot en materiaal te
bergen. Aan het eind van het
seizoen wordt het
reddingsmateriaal meer
landinwaarts opgeslagen.
Ook van de wegens veroudering
afgedankte reddingboten is weinig
bewaard gebleven. Een voor de
ontwikkeling van de
scheepstechniek belangrijke
reddingboot, de Insulinde, is door
het Scheepvaartmuseum in

rechtop draaide en de
motoren bij een

elkaar gescheiden
waterdichte
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bijna negentien meter

moeilijke reddingen
bleek de boot aan de

Het reddinghuis van de reddingsmaatschappij in Hindeloopen aan de lisselmeerkust

hoogst denkbare
eisen van

Amsterdam voor sloop bewaard.

Oostmahorn en de bouwsorn was

zeewaardigheid te voldoen.

Op ii mei 1927 kwam deze eerste

bijeengebracht door een actie

Tussen 1927 en 1965 heeft de

zelfrichtende reddingboot in de

onder de Nederlanders in het voor-

Insulinde onder haar vermaarde

vaart. Dat zelfrichten of kenteren

malig Nederlands-Indië, vandaar de

schipper Klaas Toxopeus 334

was geen luxe in het wilde,

scheepsnaam Insulinde.

tochten gemaakt, meestal in zeer

onhergzame water van de

J. Niestern had een combinatie

slecht weer met hoge zeeën en

Waddenzee met zijn vele ondiepten

bedacht van een zware buitenkiel

gevaar voor eigen leven.

en verraderlijke grondzeeën.

met het inbouwen van een 'kiptank'

Waar men weinig of nooit iets van

Het schip was gebouwd door de

aan bakboordszijde tegen de romp,

hoort, zijn de vele vergeefse tochten

werf Gebroeders Niestern in Delfzijl

waardoor in de eenmaal

die reddingboten maken. Die

- de negende motorreddingboot

omgeslagen reddingboot de

vergeefse tochten konden soms

ballastverhouding zodanig

heel wat zwaarder zijn dan de

veranderde dat het schip weer

reddingen zelf.

van de

NZH RM.

De boot was

bestemd voor het reddingsstation
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er een vloot 'kantoorschepen', meestal stoomvaartuigen, in de vaart. Daarnaast bleef er een omvangrijke
vloot van zelfstandige schippers met vrachtschepen in
de binnenvaart.

L

Kustvaart

Toen de navigatiemiddelen nog niet zo ver
ontwikkeld waren, bleven schippers graag onder de
kust zeilen. Daar konden zij zich goed oriënteren op
landmerken en vuurtorens. Het zijn vooral de Friezen en
de Groningers die als pioniers hebben gefungeerd op de
kustvaart. Zij waagden zich met hun tjalken en
smakken in de kustwateren en verbonden de handelshavens langs Deense, Duitse en Nederlandse kust. Later
kwamen de schoeners en brikken in de vaart, die sneller
waren en meer lading konden vervoeren. Nog steeds is
de kustvaart springlevend. De schepen zijn wel groter
geworden en vandaar dat men nu liever spreekt van
'kleine handelsvaart'.
Na de gouden eeuw, waarin de Nederlandse handelsvlag op alle wereldzeeën wapperde, kon Nederland zich
goed handhaven onder de grote zeevarende naties als
Engeland, Amerika en Duitsland. Nadat de strijd tussen
stoom- en zeilvaart was gestreden, ging de scheepvaart
zich rond 1900 toeleggen op lijnvrachtschepen.
Het ging om schepen met goed ingerichte ruimen voor
allerlei soorten lading met een verplaatsing van s000
tot 6000 ton.
Bij de ontwikkeling van de containervaart worden de
schepen eenzijdiger, maar ook sneller door lichter
bouwmateriaal. Het containervervoer betekent een veel
efficiëntere behandeling van de vracht bij laden en
lossen, zodat aanzienlijk minder havenarbeiders nodig
zijn.
Eeuwenlang was de jacht op walvissen een aanzienlijke
bron van inkomsten. Met de verkoop van de Willem
Barentsz verdween eind jaren veertig de Nederlandse
walvisvaart. Ging de walvisvaart teloor, de cruise-
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schepen blijven onder Nederlandse vlag de toeristen
over de wereldzeeën varen langs exotische havens en
oorden.
Visserij

De tijd dat 'de vis duur betaald' werd, is voorbij. De
huidige technologisch geavanceerde vistrawler heeft
niets meer van het fragiele scheepje waarop de man van
'Kniertje', de hoofdfiguur uit een drama van Herman
Heijermans, zijn karige kost moest verdienen. De
visserij, zowel op zee als op de kust- en binnenwateren,
is tegenwoordig een goede bron van inkomsten. Vooral
de groei van de steden in de negentiende eeuw heeft
voor de visserij gunstig gewerkt, omdat de vraag groot
was en de vangst op één locatie kon worden afgeleverd.
Uit die tijd stamt de bloei van de vissershavens langs de
Zuiderzee zoals Enkhuizen, Medemblik, Spakenburg,
Elburg en Urk. Maar ook in Zeeland floreerden Yerseke,
Arnemuiden, Zierikzee en vele andere steden. In veel
van deze havens is bij de visafslag nog de grote stenen
visbank terug te vinden waarop de vangst werd
uitgestald en verhandeld.
Voor de Visserij op de Zuiderzee verdwenen de
beperkende maatregelen en nieuwe vaartuigen en
vangstmethoden vergrootten de vangst. Het aantal
vissersvaartuigen breidde zich onder invloed van dit
gunstige tij uit tot ruim 1500 schepen van ongeveer een
dozijn verschillende hoofdtypen. Het enige dat deze
platbodemvaartuigen gemeenschappelijk hadden, was
de platte of licht geronde bodem, geschikt voor ondiep
water. Het opmerkelijk grote aantal verschillende typen
hing samen met de uiteenlopende diepten en andere
verschillen in vaargebied. De vangst bestond
hoofdzakelijk uit haring, schar, bot, garnaal, ansjovis en
aal. In 1932, na de afsluiting van de Zuiderzee,
verminderde de hoeveelheid vis zienderogen en begon
de overheid het aantal visvergunningen te beperken,
waardoor het aantal vissersschepen snel afnam.

Vissersschepen

Een van de populairste schepen voor
kustvaart en visserij is de logger. Dit
snelle, achttiende-eeuwse vaartuig
—van origine van Franse makelijheeft steile stevens en een gestrekte
romp in v-vorm. Het telt één tot drie
rnasten met de karakteristieke loggerzeilen. Aanvankelijk werd de
snelle logger voor kustvaart, smokkel en dus ook voor douane-doeleinden gebruikt. Pas in de negentiende
eeuw werd het schip geschikt
gemaakt voor de drijfnetvisserij.
Een zeker zo populair vissersschip
was in de negentiende eeuw de

Botters in Spakenburg
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laaggetuigde kotter. Toen de diesel

oostkust van de Zuiderzee vrijwel

hand. In deze trechtervormige net-

motor werd ingevoerd, raakte de

elke van de vele vissershavens een

ten kwam alle vis terecht, groot en

kotter zijn zeilen kwijt. Meestal

eigen type botter in de vaart bracht.

klein, alles werd weggevist. Dat was

bleef het bezaanzeil achterop

Een Volendammer'kwak' zag er

voorheen anders, de haring werd

gehandhaafd om het slingeren van

anders uit dan een Marker botter,

voornamelijk gevangen in netten

het schip in zware zeegang tegen te

die weer verschilde van een soortge

waarde scholen kleine vis doorheen

gaan.Voordat de koeling op vissers-

noot uit Hoorn. Botters visten met

zwommen. Alleen de grote maten

schepen in gebruik kwam, konden

twee schepen zij aan zij en trokken

bleven vastzitten, er werd selectief

de loggers en kotters een beperkt

het visnet, de kuil, tussen hen in

gevist. Het kon niet uitblijven, de

aantal dagen op zee blijven om rijk-

over de bodem van de zee.

haringvangst deed zichzelf de das

beladen met verse vis als kabeljauw,

Na de Tweede Wereldoorlog kwa-

om, in de jaren zeventig werd er een

schelvis, tarbot en tong naar de vis-

men de grotere en sterkere trawlers

door de vissers met veel protest en

afslag terug te keren.

op, met hun toenemend aantal pk's

rumoer ontvangen algemeen

Op de Zuiderzee was de botter het

en betere vismethoden werden de

vangstverbod ingesteld. Dankzij

meest karakteristieke en meest

zeeën leeggevist. De schaalvergro-

ingrijpen van overheden is de

gebruikte vissersschip. De trek-

ting en trawlnetten waren funest

haring stand weer verbeterd en

kracht aan de kuilnetten van dit

voor de visstand. Werd er vroeger

mogen vissers per visseizoen tot

schip was bij halve wind ongeëven-

met staande netten en haken

een bepaald maximum vis uit het

aard. Opmerkelijk is ook dat aan de

gevist, nu kreeg het trawlen de over-

water halen.
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Vuurtorens

De oer-vuurtoren in Nederland
stamt uit de Romeinse tijd. Er zou
een stenen exemplaar hebben
gestaan in de buurt van het huidige
Katwijk aan de toenmalige monding van de Rijn. Daarna kwam het
lage bakstenen torentje, dat in de
vijftiende eeuw op duintoppen
werd gebouwd. Op het platte dak
van het gebouwtje werd een kolenof houtvuur brandende gehouden,
waarmee de naam 'vuurtoren' verklaard is. Bij Den Briel is nog zon
voorloper van de moderne vuurtoren te zien. Soms werden de vuren
mi een korf aan een takel langs de
toren omhoog gehesen. De oudste
vuurtoren in Nederland is die van

Het getijwater in Zeeland bood de visvangst geheel
andere mogelijkheden dan op de Zuiderzee. Bij droogvallend oevergebied werd bij af gaand water de vissen
de weg naar zee terug afgesneden door middel van
rijshoutversperringen en netten, een eeuwenoude
vangstmethode die tot vandaag wordt gepraktiseerd.
Het ten minste even oude werk van het verzamelen van
schelpdieren kreeg in de negentiende eeuw een sterke
impuls door de mossel- en oesterkweek. Het volgens een
vast patroon uitzetten van zaad op onder water
liggende dakpannen of kokkelschelpen verbeterde de
bedrijfsresultaten aanzienlijk. Verderop in de monding
van de delta werd de garnaal gevangen met een
sleepnet, de kor, en aan boord gekookt. De opbrengst
maakte vaak meer dan veertig procent uit van de totale
inkomsten van de Zeeuwse visserij. De bekendste
vissersvaartuigen waren de elegante hoogaars en de
hengst: platbodems geschikt voor ondiep water en
droogvallen. Behalve garnaal ving men ansjovis, bot,
sprot en andere zoutwatervis. Door de verbeterde

Westkapelle uit 1470. Langzaam
maar zeker werden de torens hoger,
zoals te zien aan de Brandaris op
Terschelling van 1591. Dat er nog
maar weinig torens uit die tijd over
zijn is te wijten aan het brandgevaar van de open vuren. Een kolenvuur had als voordeel een grote en
constante lichtsterkte, maar het
licht droeg niet verder dan ongeveer
tien kilometer.
De Fransman Argand ontwierp in
1782 een olielamp, die door middel
van luchttoevoer een intens licht
verspreidde. In Nederland werd de
vuurtoren van Westkapelle er in
i8i8 voor het eerst van voorzien.
Argands landgenoot Fresnel perfectioneerde het licht van de vuurtoren
door een lenzenstelsel laagsgewijs

ijrp
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De vuurtoren bij het Zeeuwse Haamstede staat ook afgebeeld

Het Paard van Marken' zoals de vuurtoren op het

op het briefje van 250 gulden

voormalige Zuiderzee-eiland wordt genoemd

rond een lichtpunt te bouwen. Door

1900 werd in beton gebouwd, zoals

voor de toren van Marken

de breking van de lichtstralen ont-

in Harlingen en Noordwijk.

vervaardigde. Vuurtorens zijn tot in

stond een sterke lichtbundel even-

Bekend van het briefje van 250

de jaren zeventig altijd bemand

wijdig aan de horizontale as van de

gulden is de vuurtoren van

geweest.Tot voor kort ging het

lichtbron. Het principe van de Fre-

Haam stede. De Brandaris op

beroep van vuurtorenwachter over

snel-lamp wordt nog steeds in

Terschelling dankt zijn bekendheid

van vader op zoon. Het was zwaar

vuurtorens toegepast. Vanaf het

vooral aan de vele reddingsacties op

werk, zoals het voortdurend

midden van de vorige eeuw is er

zee, die vanuit deze toren werden

aan slepen van brandhout en kolen

sprake van een 'volkomen verlichte

gecoördineerd. Een bijzonder

en het gaande houden van het vuur.

kust'. Dat wil zeggen dat men vanaf

karakteristieke vuurtoren is de

De wachters konden overdag en

een veilige afstand op zee altijd een

toren van Marken, in zeilerskring

's nachts hun zeegebied met kijkers

herkenbaar licht kan zien.

vooral bekend als het 'Paard van

in de gaten houden en vele malen

Tegen het einde van de negentiende

Marken'. Deze toren heeft vanaf het

zijn ongelukken voorkomen door

eeuw raakten de gietijzeren vuurto-

jaar 1700 de handelsvaart en de

tijdig waarschuwen door de

rens in trek. Voor elke toren kwam

visserij als baken gediend in een

vuurtorenwachter. Onder minister

een ander ontwerp, zoals nog te

ondiepe en dus gevaarlijke Zuider-

N. Smit-Kroes is in de jaren tachtig

zien bij de torens van Breskens,

zee. Opmerkelijk is de prachtige

de kustverlichting vrijwel geheel

achtkantig, Hoek van Holland, rond,

gedenkplaat die de Amsterdamse

geautomatiseerd; er zijn nog slechts

en Huisduinen,zestienkantig. Na

beeldhouwer iohannes Ebbelaar

drie bemande vuurtorens over.
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De vuurtoren van Egmond is tevens
een monument voor luitenant Van
Speyk die zich in 1831 met schip en
al liet opblazen om uit handen van
de vijand te blijven

verbindingen met Rotterdam en Antwerpen hadden de
Zeeuwse vissers meestal weinig te klagen over de
beloning van hun werk.
Na de Tweede Wereldoorlog concentreerde de
Nederlandse Visserij zich onder meer op de haring. Al
snel ontstonden de grote trawlervloten van Urk,
Scheveningen en Vlaardingen, die niet alleen op de
Noordzee visten, maar ook op de Atlantische Oceaan en
soms nog verder weg.
Redden en bergen

In een vliegende storm verging op
4 oktober 1824 het fregat De Vreede voor de NoordHollandse kust bij Huisduinen. Drie opvarenden en
zes redders verdronken. Deze ramp was aanleiding tot
het oprichten van een reddingsorganisatie langs de
Nederlandse kust. Een aantal notabelen besloot op
ii november 1824 in Amsterdam tot oprichting van de
Noord-Hollandsche Reddingmaatschappij (NHRM). De
reddingsmiddelen voor deze maatschappij moeten 'uit
opbrengst van vrijwillige bijdragen' worden
gefinancierd. De NHRM ging voortvarend van start en in
het eerste bestaansjaar werden de reddingsstations

Vuurtoren te Scheveningen
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Scheveningen, Egmond en Noordwijk aan Zee
ingericht. Vanuit Egmond werd de eerste actie van de
NHRM uitgevoerd voor het in nood verkerende en
gestrande schip Twee Gebroeders, waarbij zes leden
van de bemanning werden gered. Op 20november
1824 ontstond in Rotterdam de Zuid-Hollandsche
Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
(ZHRM). De hele Nederlandse kust werd nu bewaakt
door beide organisaties Koningin Juliana verleende
hen in 1949 het predikaat Koninklijke Koning
Willemlzagindenegentiende eeuw veel in een fusie
van de twee maatschappijen maar de besturen
besloten pas in 1991 tot samensmelting in de
Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij

--

-U
ll

-

-

(KNRM).

-

-

In 1895 werd de eerste stoomreddingboot in gebruik
genomen en in 1907 ging de eerste motorreddingboot
naar zee. In de voorafgaande periode moesten de
redders zich behelpen met roeireddingboten, die bij
windkracht 8 al niet meer goed bruikbaar waren.
De KNRM heeft nu 37 reddingsstations in beheer en
zevenhonderd vrijwilligers zorgen ervoor dat de
Organisatie kan draaien. Nog steeds is de begroting
(van veertien miljoen gulden) voornamelijk gedekt
door vrijwillige giften van donateurs, de 'redders aan
de wal De bouw van de boten wordt meestal mogelijk
gemaakt uit legaten en andere nalatenschappen
In 1998 telde de KNRM 1456 acties waarbij 2009
mensen en 57 dieren waaronder een dolfijn werden
gered De pleziervaart is tegenwoordig een van de
grootste werkverschaffers in 1998 was die goed voor
87lhulpverleningen In totaal verloren 67 redders
sinds 1824 het leven, de laatste in 1981.

Het havenkantoor van Den Haag
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Havenkantoren

i

Op een dominante plaats aan

loop van de zestiende eeuw

de haven staat het havenkan-

kregen alle grote havens

toor, het domein van de

havenmeesters. Bij eventuele

havenmeester. Met een pano-

overtredingen kon hij boetes

ramisch uitzicht over het hele

opleggen en innen.Voor het

havengebied kan de haven-

handhaven van de orde in de

meester al of niet met behulp

haven en het bestrijden van

van een kijker alle scheepsbe-

gewelddadigheden liet hij

wegingen volgen. Kenmer-

zich bijstaan door de schout.

kend voor zijn functie is het

Ook bij het innen van de

imposante havenkantoor van

havenaccijnzen kon de haven-

Zierikzee, dat van verre het

meester de hulp van de schout

stadsbeeld domineert.

af en toe goed gebruiken.

Bescheidener, maar even func-

Meestal was de havenmeester

tioneel is het havenkantoor

tegelijk 'boomsluiter'. Werden

van Den Haag.Gebouwd voor

de poorten van de stad afge-

dezelfde taak staan de haven-

sloten om ongure types te

kantoren tegenwoordig ook

weren, zo werden ook de

bij de ingang van de grotere

havens afgesloten tegen

jachthavens.

indringers met bomen ofket-

Toen de scheepvaart in de loop

tingen. Het afsluiten en ope-

van de zestiende eeuw sterk

nen van de haven kon ook

toenam, bleek het nodig

worden opgedragen aan

regels te maken voor het beva-

speciaal aangestelde boom-

ren van de havens en er ook

sluiters.

toezicht op te houden. Haven-

De eenvoudige haventorens

meesters houden vanaf die

zijn in de loop der eeuwen uit-

tijd toezicht op het naleven

gegroeid tot centra van de

van de'keuren'waarin vaak

meest geavanceerde verbin-

gedetailleerd was geregeld

dings- en verkeersleidings-

hoe een schip - en de beman-

apparatuur. De intensieve

ning - zich in de haven moest

scheepvaart voor de aanloop

gedragen. Deze keuren bevat-

van de Maasmonding en van

ten onder meer regels voor het

Ijmuiden eisen dag en nacht

binnenlopen van de haven,

bewaking van het scheep-

afmeren,laden en lossen en

vaartverkeer. Het gaat om

de tijd waarop een schip in de

twee van Europa's drukst

haven mocht blijven. In de

bevaren routes.
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De mens is sinds onheugljke tijden aangewezen op het
water dat hij in zijn directe omgeving vindt. Een
eenvoudige houten ton was eigenlijk het eerste middel
om regenwater op te vangen en te bewaren. Dat laatste
was niet eenvoudig, want stilstaand water dat in
temperatuur wisselt, heeft de neiging snel te bederven.
In de delta was meestal voldoende oppervlaktewater
van redelijke kwaliteit aanwezig. In de hogere gebieden
op de Veluwe en in Twente en Drenthe stroomden
heldere beken uit goede bronnen. Maar het
oppervlaktewater dat werd gedronken in dichter
bevoikte en stedelijke gebieden was zonder meer
gevaarlijk voor de gezondheid. Een bezoeker uit een
beschaafder land constateerde tot zijn verbijstering dat
het grachtwater waarop rioolpijpen uitkwamen,
tegelijk diende om te drinken, de was te doen en de vaat
te spoelen. De grotere industrieën waren dan weliswaar
aan de rand van de stad stroomafwaarts gevestigd,
maar de kleinere bedrijven loosden hun afval zonder
aarzeling op de grachten.
Langzaam maar zeker ging het sommige burgers dagen
dat aangenaam smakend water nog meer voordelen
had. In Amsterdam bestond een beurtvaart van
waterschepen die dagelijks op en neer voeren naar de
Vecht om daar water in te nemen en dat in Amsterdam
te verkopen. De eerste gebruikers van deze schepen
waren de brouwers, die veel goed water nodig hadden
voor hun bierbrouwerjen.
Toen de vraag toenam en de zin van deze aanvoer werd
ingezien, nam de gemeente deze taak over. Maar
daarmee waren de problemen nog niet weggewassen.
In de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde
Nederland zich langzaam maar zeker tot een
industrieland. De belasting voor het milieu was
navenant. Bevolkingsgroei, bodem- en watervervuiling
bedreigden de volksgezondheid. Vooral in de tweede
helft van de negentiende eeuw ontstonden door het
hele land initiatieven voor drinkwatervoorziening.
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Interieur van het pomphuis in Soestduine

Drinkwaterzuiveringsinstallaties
Aan liet grootschalig inschakelen
van de natuur is het te danken dat
het drinkwater in Nederland over
het algemeen voldoet.
Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DHz) geeft in het drinkwatercorn-

plex even buiten Berg ambacht een
goed voofbeeld van het principe van
drinkwaterwinning. Het bedrijf
haalt zijn grondstof uit de Afgedarnde Maas bij Brakel. Doordat de
Afgedamde Maas weinig stroming
heeft, zakken slibdeeltjes naar de
bodem, waardoor het rivierwater op
een natuurlijke manier een eerste
zuivering ondergaat.
Via een transportleiding gaat het
water naar het pompstation
Bergschenhoek, waar opnieuw
zuivering plaatsvindt met behulp
van zandfilters. Daarna wordt liet
water via twee transportleidingen
naar de duinen tussen Monster en

Gebied van de duinwaterleiding in Scheveningen

1
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Het kleine pompstation in Sittard

Interieur van het pompstation van Bergambacht

Toevoeging van actieve kool

de filterhal, die wordt afgesloten

zijn infiltratieplassen aangelegd

verwijdert de laatste sporen van

met een machinehal waarde

waarde twee leidingen in

schadelijke stoffen en verbetert de

pompen staan voor transport naar

uitmonden. Langzaam zakt het

smaak. Daarna wordt het water

de afnemers. Een 6 meter hoge

water nu in de duinbodem en

onthard, waardoor bij gebruik als

betonnen standpijp bevat een

vermengt zich daar met

waswater minder zeep en

waterreservoir om bij uitvallen van

regenwater.

wasmiddelen nodig zijn. Na de

de pompen druk op het leidingnet

Na een verblijf van ongeveer twee

ontharding maakt het water een

te kunnen houden. In tegenstelling

: Katwijk gebracht. In dit duingebied

maanden wordt het water weer

laatste, langzame gang over de

tot veel andere watertoren s is dit

naar boven gepompt. Ongewenste

zandfilters. Het is nu ook

monument van watervoorziening

bacteriën en virussen zijn nu

bacteriologisch betrouwbaar en

nog steeds in bedrijf.

verdwenen en ook de algemene

klaar voor de kraan.

Een mooi voorbeeld van een pomp-

kwaliteit is verbeterd. Het overige

Het enorme bakstenen gebouw bij

station voor het oppompen van

water zakt dieper de duinen in en

Bergambacht is ontworpen door de

water uit de ondergrond staat in de

vormt daar een gTote

architect J.M. Lutliman en stamt uit

woeste zandgronden van Soestdui-

de jaren dertig. Het complex is strak

nen.Vanafi88i tot eind jaren zestig

tijden Het opgepompte water uit

en functioneel van architectuur

werd vanuit dit pompstation de

de duinen gaat naar drie

met een bakstenen bekleding;

drinkwatervoorziening voor een

binnen domineert het beton. Het

groot deel van Utrecht verzorgd. Het

Scheveningen, Katwijk en Monster,

gebouw bestaat uit drie delen. In

heeft een representatieve gevel in

waar het tot echt drinkwater wordt

het voorste deel wordt het water

neorenaissance stijl met een bete-

gemaakt. Hier ondergaat het nog

ingenomen vanuit de

gelde machinehal en een stalen

een drietal bewerkingen.

aanvclerielaing; awars aaarop staat

vakwerkspantconstructie.

' zoetwatervoorraad voor slechte

; drinkwaterfabrieken in

lot
21
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Watertorens

De eerste watertorens werden in de

het metselwerk scheurde. In 1883

late negentiende eeuw in de steden

heeft de Duitse hoogleraar Otto

gebouwd, het platteland volgde pas

Intze dit probleem opgelost. Hier-

in de jaren twintig en dertig. Hoe-

door kon de torenschacht smaller en

wel veelal buiten gebruik, zijn ze in

taps toelopend worden gemaakt.

het landschap goed herkenbaar. Er

De typische champignonvorm van

zijn nog ongeveer igo watertorens

de lntze-torens is onder meer te zien

in Nederland te zien. Hoe bekend zij

in Baarn, Zeist en Woerden.

in het landschap ook mogen zijn,

Meestal volgden de architecten van

onbekender is dat watertorens met

de torens de heersende stijl van

hun wateropslag hoog boven de

bouwen. De meeste exemplaren uit

grond ertoe dienen druk op het

het laatste deel van de negentiende

kraanwaterte houden als het

eeuw zijn uitgevoerd als middel-

leidingnet te uitgebreid is gewor-

eeuwse verdedigingstorens met

den. Als nevenfunctie kan de toren

kantelen en schietsleuven. Fraai is

reservewater opslaan.

de toren van Schoonhoven die in 1911

De eerste watertoren verrees in 1856

in chaletstijl is gebouwd. Deze toren

in Den Helder. Utrecht kreeg in 1896

kreeg een herbestemming als

zijn eerste toren aan het Predikhe-

expositieruimte voor zilversmeden.

renkerkhof, nu waterleidingmuse-

De watertoren van Oost-Souburg

um. Bij de grote spoorwegstations

(1939) is een voorbeeld van strakke

ontstonden watertoren s om stoom-

baksteenarchitectuur uit het inter-

locomotieven te kunnen bevoor-

bellum. De toren herbergt nu

raden; zij zijn inmiddels allemaal

eveneens expositieruimte. Bij de

verdwenen, op één na in Venlo.

introductie van beton als bouwma-

De techniek van het bouwen van

Van boven naar benedem de

waterreservoirs bepaalde de vorm

watertorens van Coevorden,

watertorens te bouwen en werd de

van de toren. De eerste torens

Schoonhoven en Oost-Souburg

vormgeving sierlijker.

teriaal werd het veel gemakkelijker

waren plaatijzeren rechthoekige

Interessante exemplaren staan

bakken op poten. Rond 1900

eveneens in Aalsmeer, in art deco-

bouwde men een watertoren met

stijl, en in het Limburgse

een vlak bodemreservoir. Om het

Schimmert, in de stijl van de

doorbuigen van de bodem te

Amsterdamse School. Watertorens

voorkomen werden vaten met een

verliezen helaas in snel tempo hun

bolle bodem gemaakt, waardoor

oorspronkelijke functie, maar zijn

een zware balkonconstructie niet

populair als het gaat om

meer nodig was. Heel vaak ging de

herbestemming tot woonhuis,

bodem toch doorhangen waarna

winkel of galerie.
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Brouwerijen
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In die tweede helft van de negentiende eeuw
verzamelde zich een groep artsen, juristen en andere
notabelen in een gezelschap, dat men de hygiënisten
noemde. Deze progressieve burgers wensten
hervormingen op velerlei terrein zoals: aanleg
riolering, woningbouw en vuilafvoer. Zorg voor
voldoende en zuiver drinkwater was volgens hen in
de eerste plaats een overheidstaak. Zij voelden zich
gesteund door buitenlands onderzoek, waarbij
voldoende werd aangetoond dat er een samenhang
bestond tussen cholera en bedorven drinkwater,
Maar de discussie over de voor- en nadelen van
'publiek' en 'privaat' was ook toen al heftig. De
gemeentebesturen lieten zich niet zo maar
overtuigen van de noodzaak deze gecompliceerde en
kostbare taak op zich te nemen. In 1885 waren er
negen gemeenten, waaronder Amsterdam (1853),
Rotterdam (1873), Den Haag (1874), Groningen (1879)
en Utrecht (1883) die tot aanleg van een centrale
drinkwatervoorziening overgingen. De Utrechtse
gemeenteraad verleende een concessie aan twee
Amsterdamse ondernemers die zich, met Belgisch
kapitaal, waagden aan de opzet van een
drinkwaterbedrijf. Rond 1900 waren er al 15.000
aansluitingen in Utrechtse huizen gerealiseerd en in
1940 bleken 40.000 huishoudens vrijwel de hele
stad op de waterleiding aangesloten te zijn.
-

-

Slechte gewoonten Hoe lang het duurt voordat een

mens van slechte gewoonten afkomt, wordt wel
bewezen in de historie van de Nederlandse
drinkwaterbedrijven. Ondanks de aanwezigheid van
vers en gezond drinkwater op diverse punten in de
stad, bleven veel burgers, vooral in de volkswijken, uit
de gracht drinken en de inhoud van hun
'secreetemmers' in diezelfde stadsgracht legen bij
gebrek aan een goed rioleringssysteern. Het
uitbreiden van de sociale woningbouw met keuken,
-

Van water wijn maken is voor gewone mensen nog altijd onmogelijk.
Maar bier maken uit water en hop is
een sinds onheuglijke tijden
enthousiast bedreven handwerk.
Dat het water van zeer goede kwaliteit moet zijn om het edele gerstenat te kunnen brouwen, is een oeroud gegeven.Vandaar dat
brouwerijen meestal in de buurt
van uitstekend drinkwater of een
goede waterbron te vinden zijn.Veel
brouwerijen waren gevestigd in
oude gebouwen. Het brouwen gaat
immers vaak over van vader op zoon
of van de ene generatie monniken
op de andere. Vooral in het zuiden
van het land was het aantal brouwerijen en brouwerijtjes nauwelijks
te tellen. Het is precies als bij broodbakken: iedere brouwer brouwt zijn
eigen specifieke bier, dat soms uit
vele smaken is te onderscheiden.
Vanaf de zestiende eeuw tot ongeveer 1930 is de ambachtelijke bierbrouwerij in bedrijf geweest. In de
brouwerijgebouwen staat de traditionele ketel- en kuipopstelling centraal. Meestal zijn ketel en kuip
ingemetseld. In deze brouwerij
werd alles handmatig bediend en
werd geen gebruik gemaakt van
kunstmatige koeling van het bier na
het brouwen. In een stedelijke
omgeving hebben de brouwerijen
meestal een pakhuisachtig uiterlijk
en op het platteland gaat het om
schuurachtige gebouwen.

brouwerij in vol bedrijf heeft een

t-

volstrekt unieke neogotische vorm-

S

geving.
Brouwerij De Ridder in Maastricht is
de laatste nog werkende brouwerij
in het centrum van een grote stad.
Het gebouw ligt dichtbij de Servaasbrug en is een gezichtsbepalend
element in de Maastrichtse binnenstad. De gebouwen van De Ridder
tonen de modernisering van een
ambachtelijke brouwerij naar een
industrieel bedrijf Boven de oorspronkelijke brouwerij (1880) en
brouwerswoning (1903)
torenen het
brouwhuis (1929) en de koeltoren
van 1945 uit.
Het complex van De Drie Hoefijzers
te Breda, nu eigendom van
Het ketelhuis van brouwerij De Leeuw in Valkenburg

Oranjeboom, omvat een aantal
bedrijfsgebouwen uit het

Zoals in veel sectoren van bedrijvig-

Bezienswaardig is eveneens brou-

stichtingsjaar 1887: ketelhuis met

heid is er in de brouwerij ook sprake

werij De Leeuw in Valkenburg en De

schoorsteen, fustenvullerij,

van een ontwikkeling van het

Roskam te Ulvenhout. Deze laatste

brouwhuis en een gist- en

ambachtelijke brouwen naar het

brouwerij is in de jaren dertig op

lagergebouw. Dit gebouw getuigt

industriële, grootschalige. Een mooi

het terrein van het Arnhemse Open

van de invoer van stoomkracht en

voorbeeld van een grootschalige

Luchtmuseum steen voor steen

het kunstmatig koelen van bier om

ambachtelijke plattelandsbrouwe-

geheel herbouwd. Het gaat om een

ondergistend te kunnen

rij is het complex van de voormalige

goede illustratie van een ambachte-

produceren. Heel bijzonder is ook

mouterij/brouwerij Bergzfcht,

lijke dorpsbrouwerij die haar agrari-

het kantoorgebouw in art decostijl.

prachtig gelegen bij Heumen aan

sche karakter niet verloochent.

Het enige gebouw van gelijksoorti-

de Maas. Deze negentiende-eeuwse

De Schaapskooi van de trappisten-

ge omvang en betekenis is het res-

brouwerij is in combinatie met bij-

orde in Berkel-Enschot dateert uit

tant van de bedrijfsgebouwen van

behorende schoorsteen, koetshuis

1893 en is een voorbeeld van een

de Heineken brouwerij aan de Stad-

en woning een uniek voorbeeld van

grootschalige brouwerij die in de

houderskade in Amsterdam. Het

een grootschalig ambachtelijk

loop van de twintigste eeuw over-

brouwhuis is het beste voorbeeld

brouwend bedrijf en herbergt nu

schakelt op de productie van onder-

van een klassieke brouwzaa] in

een brouwerijmusuem.

gistend bier. Deze laatste klooster-

Duitse traditie in Nederland.
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douche en toilet en de bouw van badhuizen in de oudere
wijken betekenden langzaam maar zeker de intree van
moderne hygiëne in het huishouden.
De eerste drinkwaterbedrijven in het land kregen
vrij wel alle te maken met de kinderziekten die nu
eenmaal bij het ontwikkelen van een nieuwe activiteit
horen. Vooral drukproblemen bezorgden de directeuren
hoofdpijn. Vaak was bij het ontwerp van het leidingnet
niet voldoende rekening gehouden met de snelle groei
van het aantal aansluitingen op de huishoudens. In
Utrecht kwamen de eerste klachten uit Soest, Baarn en
Hilversum, waarde waterdruk al meteen lager was dan
de gemeenten contractueel hadden bedongen. Er werd
een pomp gebouwd bij Soestduinen. De klachten over
waterdruk verstomden even maar al spoedig werd
geklaagd over scheurende leidingen, die met hun dunne
wanden niet berekend waren op de stijging van de druk.
Na verloop van tijd keerden ook de klachten over de
druk terug. Toen werd besloten een watertoren te
bouwen op de Trompenberg bij Hilversum. Ook in de
stad Utrecht waren er drukproblemen, vooral op
zaterdag. Na de bouw van een watertoren aan het
Predikherenkerkhof bleef de druk constant en bleven de
afnemers tevreden,

Open riool Doen de hedendaagse drinkwaterbedrijven er
alles aan om hun product zo 'schoon' mogelijk af te
leveren, zij worden behalve door nationale ook door
internationale vervuilingsbronnen in hun werk
gehinderd. Vooral de Rijn, wel 'het grootste open riool
van Europa' genoemd, voert jaarlijks vele duizenden
tonnen van de meest uiteenlopende industriële
vervuiling aan. Om van het afvalzout van de Franse
kalimijnen nog maar te zwijgen. Omdat het Rijnwater
in tijden van schaarste wordt gebruikt om er drinkwater
van te maken moet deze verontreiniging worden
weggezuiverd. Dat lukt voor het overgrote deel dankzij
geperfectioneerde zuiveringstechnieken.
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De watermolen van Wijire

Watermolens

De watermolen heeft in Nederland
altijd enigszins in de schaduw
gestaan van de windmolen. Maar er
zijn talrijke interessante, door
waterkracht aangedreven molens
die ook vandaag nog in volle glorie
en bedrijvigheid zijn te zien.
Watermolens zijn er in vele soorten
en maten. Dit type molen heeft zijn
oorsprong in Griekenland, waar
hun energie al in 200 voor Chr. werd
gebruikt. Omstreeks de negende
eeuw zou de watermolen met een
verticaal rad in Nederland vrij
algemeen bekend zijn geweest
De watermolen werd in ons land

.
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De Hooydonkse watermolen bij Nederwetten
vooral ingezet bij het malen van

die de assen aandreven. In

Fraaie voorbeelden van water

graan. Daar kwamen later allerlei

Nederland komen verschillende

molens zijn de Stadbroekerrnolen

industriële toepassingen bij. In

typen waterrnolens voor. De

in Sittard, de Mallumsche molen

Twente, de Veluwe, de Achterhoek

bekendste is de onderslagrnolen

in Eibergen en Den Hauer in

en in oostelijk Brabant en Limburg

waarbij het water tegen het

Diepenveen.

komen de meeste waterrnolens

ondergedeelte van het rad stroomt.

Er zijn ook nog enkele dubbele
waterrnolens met aan beide

voor.

Bij de middenslagrnolen valt het

Voor het aandrijven van het

water op een hoger deel van het

zijden van de beek een

schoepenrad van de waterrnolen is

rad. De bovenslagrnolen werkt met

rnolengebouw met waterrad. Een

strornend water nodig, dat ontstaat

water dat door een goot wordt

prachtig voorbeeld van een nog

wanneer een beek of rivier

aangevoerd. Het uit de goot

werkende drievoudige

voldoende verval heeft. Vrijwel alle

neervallende water brengt het rad

waterradrnolen is die op het

watermolens worden aangedreven

in beweging. De turbinemolens

landgoed Singraven bij

door een rad, maar er zijn er ook die

werken zonder rad, dat vervangen is

Denekamp. Deze waterradrnolen

later met een turbine zijn uitgerust.

door een metalen schroef, de

is in de jaren zeventig na een

Vroeger waren er ook schipmolens

turbine. Het aangevoerde water valt

ingrijpende restauratie weer in

en getijrnolens. De schipmolens

door een gietijzeren buis van

werking gesteld. De wateras van

lagen voor anker in een

ongeveer twee meter hoogte op het

deze molen is een eiken monster

snelstroniende rivier en hadden

horizontale schoepenrad van de

van acht meter lang bij veertig

aan beide boorden schepraderen,

turbine, die hierdoor gaat draaien.

centimeter dik.

ç
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Al vele jaren overleggen de Rijnoeverstaten over de
aanpak van deze problemen. Geduld is hier letterlijk
een schone zaak. In elk geval bestaat er sinds 1987 een
'Rijn Actie Programma' dat erop gericht is hogere
organismen, zoals de zalm, in de Rijn terug te brengen.
Tevens moet het slib weer gebruikt kunnen worden
voor wegenaanleg en moet het Rijnwater zonder gevaar
als grondstof voor drinkwater te gebruiken zijn.
Wonderlijk maar waar: dit land, voor tweederde onder
de zeespiegel en met rivieraanvoer van miljoenen
kubieke meters water, heeft desondanks te maken met
verdrogingsverschijnselen. Hoe kan dat?
Die verdroging is niet van de ene op de andere dag
ontstaan. Zij is ook niet het gevolg van een paar droge
zomers of een klimaatsverandering. Het ligt evenmin
aan de regenval - die is al eeuwen vrijwel constant. De
oorzaken van de verdroging liggen veel verder in het
verleden. Als je kijkt naar het huidige landschap en het
vergelijkt met een ver verleden dan is Nederland
grootschalig 'in cultuur' gebracht. Veel van het ruwe
landschap is geschikt gemaakt voor landbouw,
bewoning en verkeers- en waterwegen. Kale, zanderige
heidevlakten veranderden in een bos- en lommerrijke
omgeving. Daar kwamen later nog de ruilverkavelingen
bij en het rechttrekken van allerlei slingerende beken
en stromen. Natuurlijke waterwegen werden verlegd en
met stuwen geschikt gemaakt voor scheepvaart.
Woonwijken schoten uit de grond en het stratennet
werd verhard met baksteen en asfalt.
Al deze veranderingen wijzigden de waterhuishouding
ingrijpend. Het leven in onze delta betekent dat het
water van drie grote rivieren snel moet worden
afgevoerd, anders dreigt gevaar van overstroming en
erger ongemak. Maar juist door de verharding van de
grond met stedenbouw, asfaltwegen, aanleg van
weilanden en bebossing stijgt de hoeveelheid verdampt
water gigantisch.
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Brandweerkazernes
"Volksvlijt heb ik gemist, hotel Polen
heb ik gemïst, Carré zal me niet ontgaan," zei de zonderlinge man die
een paar weken in een tentje bivakkeerde voor theater Carré aan de
Anisterdanise Amstel. Dit wat sinis-

Waar vroeger na een flinke regenbui het water snel
naar de bodem zakte om zich bij de voorraad
grondwater te voegen, blijft nu een groot deel aan de
bomen hangen en op de weilanden staan. Van de rest
wordt het meeste via riolen en kanalen zo snel mogelijk
afgevoerd. Dat betekent dat er per saldo aanzienlijk
minder water in de bodem terechtkomt. Deze
verschijnselen houden waterdeskundigen en
natuurbeheerders dagelijks bezig. Er zal een oplossing
moeten worden gevonden om de hoeveelheid en de
kwaliteit van het grondwater - essentieel voor ons leven
in de delta - nu en op langere termijn beter te
beschermen.

tere taalgebruik wordt vreemd
genoeg ook door brandweerlieden
gebezigd. Zij ervaren het niet meedoen aan het blussen van een grote
brand ook als het 'rnissen'van die
actie. De brandweer rukt niet meer
alleen uit voor brand: mensen in
defecte liften, katten in hoge
bomen, autowrakken in diep water;
de brandweer biedt hulp en is daarbij van alle markten thuis. Daarom
zijn brandweerlieden ook niet meer
oneerbiedig als 'spuitgasten' te betitelen. Het zijn technisch hoogopgeleide vaklui, In Nederland werken
27.000

mensen bij de brandweer.

Behalve over de bekende brand-

Het voormalige gebouw van
machinefabriek Stork in Hengelo,
dat tegenwoordig dienst doet als
brandweerkazerne
101
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De brandweerkazerne in Maartensdijk

weerauto en ladderwagens

meestal ook een klimrek ingericht

gedisciplineerde organisatie. Dat

beschikt een aantal korpsen in

voor het oefenen en fit houden van

komt doordat van oudsher militaire

havensteden ook over blusschepen,

de bran dweerl i eden.

discipline nodig is om het vuur goed

uitgerust met waterkanonnen en

Brandweerkazernes staan meestal

te kunnen bestrijden en het

zware bluspompen. Een bekende

op strategische punten in de stad.

personeel zogoed mogelijk te

blusboot is de Jan van der Heijden,

In elk geval zorgen brede goed

beschermen. Vandaar ook dat de

in de volksmond Jan genoemd.

toegankelijke wegen rondom de

brandweer onder leiding staat van

'Jan'is speciaal gebouwd om ook in

kazerne dat de brandweer zo

een 'Commandant'. Omdat de

de smalle Amsterdarnse grachten te

weinig mogelijk tijd verliest om bij

organisatie van het blussen van

kunnen opereren.

de vuurhaard te komen. In

branden al eeuwenlang een

De brandweerkazernes zijn meestal

Maartensdijk staat de fraaie

overheidstaak is, weerspiegelt de

bakstenen, rechthoekige gebouwen,

kazerne in strak baksteen in de stijl

huisvesting de ontwikkeling in

waarop de begane grond een grote

van de Amsterdarnse School uit de

bouwstijlen.Veel grote brandweer-

binnenruirnte is gereserveerd voor

jaren dertig. Ook de brandweer-

kazernes in de grote steden dateren

de brandweer- en slangenwagens.

kazerne in Kaatsheuvel, in na-

uit de periode rond igoo en kort

Achter grote houten openslaande

oorlogse architectuur, heeft een

daarna. Verreweg de meeste leden

deuren of metalen roldeuren staat

karakteristieke uitstraling.ln

van een korps werken in de zag e-

het rollend mateTieel klaar om uit te

Hengelo heeft de brandweer een

naamde repressieve dienst, waar het

rukken. In het midden of aan de zij-

plaats gekregen in een strategisch

vuur daadwerkelijk wordt bestreden

kant van het gebouw bevindt zich

gelegen, aangepast fabrieks-

en bij ongevallen hulp wordt

een toren voor het te drogen han-

gebouw van Stork.

verleend. In de kazerne brengen de

gen van de brandslangen na afloop

Het woord kazerne' geeft aan dat er

brandweerlieden de dag door met

van een actie. Op de binnenplaats is

sprake is van een strakke,

oefenen, opleiden en sporten.
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Waterverontreiniging en menselijk gedrag zijn nauw
met elkaar verbonden. Water reinigt en dat is de mens
altijd al duidelijk geweest. Hoe meer mensen en hoe
meer activiteiten in industrie en landbouw die water
vragen, hoe sterker het water vervuilt en hoe
noodzakelijker het wordt paal en perk te stellen aan
afvallozingen.
Schoonmaakpioeg

Van oudsher was de mening algemeen
verbreid dat het water zichzelf wel reinigt. Nu is dat
laatste nog een beetje waar ook. Water heeft een
'schoonmaakpioegje' in zich. Die ploeg is samengesteld
uit micro-organismen, die plantenresten, dode vissen,
koolhydraten en eiwitten afbreken tot waterstof, koolzuur en anorganische zouten. De micro-organismen
hebben als voedsel zuurstof nodig die ze uit het water
opnemen. Vandaar dat er gemakkelijk problemen
ontstaan als het water zuurstoftekort heeft. Tekort aan
zuurstof ontstaat onder meer door te veel afval,
waardoor de micro-organismen hun afbraakwerk niet
klaar kunnen krijgen, en door een te hoge temperatuur
van het water. Een vloeistof neemt minder zuurstof op
naarmate de temperatuur hoger is.
De vissen waarschuwen het eerst dat er wat aan de
hand is. Zij gaan lucht happen boven het wat eroppervlak. Stank is een tweede signaal dat het goed mis is en
dode vissen markeren het laatste stadium van watervervuiling. Het water is in dat terminale stadium in
feite biologisch 'dood'.
Vervuild water is een bedreiging voor de gezondheid
van iedereen en brengt schade toe aan de gebruikers.
Dat water onmisbaar is voor de mens en de rest van de
natuur is niets minder dan een 'open deur'. Voor
mensen, dieren en planten speelt het water een
onvervangbare rol bij de gecompliceerde biochemische
processen die het leven mogelijk maken. Daarnaast
gebruikt de mens het water in onvoorstelbare
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Het ophalen van de inhoud van de poepemmers door de 'boldootkar'. Rechts de gemeente-arts die toezicht houdt op de hygiëne.

Badhuizen
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hoeveelheden voor huishouden, afwas, eten bereiden,
schoonmaken en wegspoelen van eigen afval via het
toilet. Gemiddeld gebruikt iedere Nederlander hiervoor
zo'n 150 liter water per dag. De industrie gebruikt water
bij vrijwel alle fabricageprocessen. Het raffineren van
één liter olie kost veertig liter water en het produceren
van een krant vraagt dertig liter. De chemische
voedings- en metaalindustrie gebruikt enkele miljarden
liters per jaar. Elektriciteitsbedrijven en industrieën als
Corus (voormalige Hoogovens) gebruiken water als
koelmiddel. De derde grootverbruiker van water is de
landbouw. Een boom 'drinkt' in het groeiseizoen 5000
liter water per dag. Eén hectare suikerbieten eist om van
zaadjes tot bieten te kunnen groeien anderhalf miljoen
liter water.
Al dat water is na gebruik vervuild met van alles en nog
wat: van zeepresten en ontvettingsmiddelen tot
chemicaliën en landbouwbestrijdingsmiddelen.
In oude tijden liet men al dat vervuilde water gewoon
weglopen. Dat was ook niet zo'n probleem. De zuurstof
en de micro-organismen in het water konden de meeste
soorten vervuiling wel aan. Alleen als het echt warm

Voor de Grieken en Romeinen was
de badcultus veel meer dan een
gelegenheid om jezelf te reinigen
van het stof der aarde. Deze grondleggers van de Westerse beschaving
verenigden het nuttige met het
aangename en daarom had baden
van alles te doen met politiek en
zaken doen. Deze badcultuur deed
wel heel langzaam en met grote
aarzeling zijn intree in de lage landen.Tot voor kort waren wij maar
een vies volkje dat weinig of niets
deed om lijf- en andere geuren met
frisse moed en veel water tegemoet
te treden.
In 1686 staat er een berichtje in de
Amsterdamsche Courant waarin
wordt vermeld:"...vindt men een
curieuse badstoof, soo net als elders
is te vinden. Is alreede in goede
reputatie bij die deselve gebruykt
hebben".
Het eerste badhuis dat die naam
waardig was, verscheen echter pas
in 1795 toen de Fransman Missel en
de Elzasser Welker een badhuis
stichtten aan de Groenelaan bij de
Muidergracht. Hieraan dankt de
huidige Plantage Badlaan haar
naam. In die tijd was het toch vooral
de elite die van dergelijke gelegenheden gebruik maakte. Pogingen
om ook de gewone man en vrouw
naar het badhuis te trekken, mislukten jammerlijk. Alleen het Volksbadhuis aan de Govert Flinckstraat,
dat in 1894 openging en waar een
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Voormalig badhuis in Amsterdam dat tegenwoordig een theater huisvest
douchebad zes cent kostte, overleefde dankzij de gemeente die de
exploitatie overnam toen de
uitbater aan de rand van een
faillissement kwam.
Het eerste werkelijk openbare badbuis opende zijn deuren in 1844 aan
het Rokin bij de Doelensluis in
Amsterdam. Een ex-beurtschipper
begon daar in een verbouwd binnenschip een badinrichting, waar
roep warme of koude baden met
IJ-water en zeewater kon nemen.
Het water werd door de exploitant
zelf per schuit aangevoerd. Dat een
badhuis allesbehalve een normaal
verschijnsel was, moge blijken uit
denaarn van dit badhuis'Bade.Anstalt'. In 1881 opende een badhuis

naast theater Carré aan de Amstel,
waar men met inbegrip van zeep en
twee handdoeken voor 35 cent kon
baden. Ook dit badhuis kon het
financieel niet redden.
Pas toen de aanleg van het waterleidingnet enige omvang kreeg, stichtte de gemeente Amsterdam in
oudere wijken, waarde woningen
nog niet over een badkamer of doucheruirnte beschikten, badhuizen.
Het meestal ronde of rechthoekige
badhuis heeft vaak een centrale hal
waaromheen de douche- en badhokjes zijn gelegen, uiteraard
gescheiden in een mannen- en een
vrouwenafdeling. In de hal overhandigde de beheerder de bezoeker een
handdoek en een stukje zeep tegen

betaling van een miniem bedrag.
Op de deur van het badhokje zat
een klok zodat de beheerder tijdig
op de deur kon bon zon als de badtijd om was.
Joodse badhuizen zijn vaak deel van
de synagoge zoals in Utrecht en
Middelburg.
Tegenwoordig heeft elk huis wel
een bad of douche, zodat het badhuis geen rol meer speelt.
De soms uit een oogpunt van archi
tectuur interessante badhuizen
krijgen tegenwoordig vaak een her
bestemming als garage of woonhuis, maar ook als Hamarn, lslamitisch badhuis, snookercentrum, of
als moskee zoals in Utrecht aan de
Kanaalstraat.
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weer werd, was Leiden in last. Dan begonnen de
grachten waarin iedereen zijn afval deponeerde te
rotten en te stinken. De slechte hygiënische toestanden
veroorzaakten allerlei besmettelijke ziekten, van
builenpest tot cholera. Doorspoelen van de grachten
was in de zomer bovendien vaak een probleem omdat
de rivieren weinig water aanvoerden.
In 1795 woonden er twee miljoen mensen in de lage
landen. Dat aantal groeide in een eeuw tijd naar vijf
miljoen. Weer honderd jaar later leven we met bijna
zestien miljoen mensen en is Nederland een van de
dichtstbevolkte landen van de wereld. In igoo groeiden
vooral de steden sterk. Sloten, beken, grachtjes binnen
de grote bevolkingsconcentraties veranderden in open
riolen. Stadsbestuurders en waterbeheerders (meestal
waterschappen) gingen over tot het verbieden van het
lozen van afvalwater. In Amsterdam en Rotterdam
kwam één keer per dag de 'tonnetjesbaas' langs voor de
inhoud van de poepdozen. In Amsterdam kreeg deze
tonnenkar de toepasselijke bijnaam 'boldootkar' naar
een populair merk eau de cologne. Wie de euvele moed
had - en velen hadden die uit arren moede - om de
emmer van het secreet toch in de gracht te legen, werd
onverbiddelijk op de bon geslingerd.
In 1866 richtte de cholera een slachting aan onder de
bevolking; 21.000 mensen verloren het leven. Men kreeg
in de gaten dat er een verband was tussen het drinken
van vervuild water en deze besmettelijke ziekte. Pas
toen de Duitser Robert Koch in 1883 de cholerabacil
identificeerde, begon de overheid enige haast te maken
met de bestrijding van de watervervuiling.
Het afvoeren van faecaliën in tonnen is overigens
onwaarschijnlijk lang gangbaar gebleven. Ineen deel
van Leeuwarden duurde het tot 1970 en in Goes zelfs tot
1978 voordat de laatste ton was verdwenen!
Stijging van verbruik De situatie verbeterde sterk door de

aanleg van riolen en aansluiting van huizen op een

Het interieur van een voormalig
badhuis in Amsterdam-Zuid. Op de
deuren zijn de klokjes te zien
waarmee de badtijd werd aangegeven
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Afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg, gebouwd in de

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

jaren vijftig

afvoerbuizenstelsel. De aansluiting van het merendeel
van de huizen op de centrale waterleiding, het
toenemend gebruik van het watertoilet en het bad
zorgden voor een sterke stijging van het waterverbruik
door de huishoudens. Het eindpunt van het riolenstelsel
lag meestal aan stromend water, een rivier of een
kanaal dat het water naar zee afvoerde. Rond 1900 kon
het zuurstofrjke oppervlaktewater de belasting van
vervuild rioolwater nog wel aan. In de Rijn en Maas
zwommen in die tijd nog zalm en forel; vissen die alleen
in schoon water kunnen leven.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde Nederland nog
sneller van een natie met een agrarisch karakter in een
industrieland. Het waterverbruik door de industrie nam
explosief toe, eveneens de hoeveelheid afvalwater.

Sinds 1935 zijn de eerste rioolwater
zuiveringsinrichtingen in Nederland in gebruik. Er zijn nu ongeveer
vijfhonderd van deze installaties,
meestal dag en nacht in bedrijf. Zij
zijn in het landschap vaak niet
gemakkelijk herkenbaar omdat de
bouwers hun best doen de twee of
drie grote betonnen bakken voor de
beluchting van het vuile water met
een doorsnee van dertig tot vijftig
meter en de bakken voor de slibopslag zo goed mogelijk aan het oog te
onttrekken. Vaak liggen de omvangrijke complexen van de zuiverings

MA
Aanleg van riolering in de jaren
dertig

çj

zuivering; ongeveer 25 tot 40

t

procent van het water wordt ermee
gezuiverd.

'-S --

In de beluchtingstanks wordt het
water, bij voorbeeld door snel
ronddraaiende raderen, in staat

L.1; M
S

IQI
T

gesteld zuurstof op te nemen. De
opgenomen zuurstof en dein het
water aanwezige bacteriën werken
samen het organische vuil uit het
water weg. Daarbij ontstaat slib.
Daarna gaat het schonere water
met het slib naar andere bassins,
de zogenaamde nabezinktanks,
waarin het stil komt te staan.

.5

It

Vervolgens bezinkt het slib en het
schone water spoelt via een goot
naar buiten terug in het

-

oppervlaktewater. Dit hele
biologische proces heet de 'tweede
trap' van de zuivering. Hierin kan
het water worden gezuiverd tot
ongeveer 85 procent. In feite is in
installaties aan de rand van de stad,

bouw steeds meer vuil in het water

het tweede traps-proces de natuur

zoals inlilburg.Aan de Dokhaven in

brengen. In 1980 was negentig pro-

in een kleine ruimte nagebootst en

Rotterdam werd de hele installatie

cent van alle woningen op een riool

is hier dus ook sprake van

ondergronds aangelegd.

aangesloten. Het gebruikte water

biologische reiniging. Maar in de

De ontwikkeling van de techniek

van huishoudens en industrie

rioolwaterzuiveringsinrichting

gaat zo snel, dat een complex van

wordt in buisleidingen opgevangen

kunnen ook nitraten, fosfaten,

enkele decennia al oud is.

en via krachtige pompstations naar

zware metalen en ziektever-

Voor de waterschappen was het een

de zuiveringsinstallatie geperst.

wekkende organismen worden

gigantische klus de aanleg en bouw

Daar wordt eerst het grove vuil

verwijderd. Dan zijn verdergaande

van persleidingen, pornpstations en

opgevangen en in kleine deeltjes

chemische en fysische maatregelen

zuiveringsinstallaties uitte voeren.

gesneden. Dan gaat het water door

nodig die worden aangeduid als de

En het is een karwei dat ook nooit af

een grote voorbezinkbak waar ook

'derde trap' van zuivering.

is, want we blijven het water - zelfs

de lichtere vuildeeltjes door bezin-

Afhankelijk van de grootte van de

in toenemende mate - vervuilen

ken worden afgescheiden. Dit

zuiveringsinstallatie werken er drie

omdat bevolkinq,industrie en land-

noemt men de eerste trap van de

tot soms wel zestig man.
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De problemen ontstonden het eerst op de plaatsen
waar veel mensen en industrie waren geconcentreerd
en waar te weinig water passeerde om het afvalwater
mee te nemen en te zuiveren. In Twente raakten
vooral de riviertjes Regge en Dinkel en in de buurt van
Eindhoven de rivieren Dornmel en Aa zodanig
vervuild dat er ingegrepen moest worden. De
waterschappen in deze gebieden - toch al belast met
het waterbeheer - trokken de zorg voor de
waterzuivering naar zich toe.
Overigens waren enkele grote steden - Rotterdam en
Amsterdam - voorgegaan in het aanleggen van
rioolwaterzuiveringsinstallaties die het afvalwater
zuiverden van grof vuil. Deze installaties waren
tamelijk eenvoudig van constructie. Tussen 1935 en
1963 werden in Nederland 143 rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd. In de jaren tachtig en negentig
kwamen er nog eens enkele tientallen bij.
Milieu-actiegroepen

Onder druk van de
milieubeweging ging de regering zich in de jaren
zeventig met de waterverontreiniging bemoeien. Tot
dan toe moesten alle problemen rond het
terugdringen van de watervervuiling worden
opgelost binnen het kader van de Hinderwet, die niet
was toegesneden op de toenemende overlast van
steeds meer lozingen door de industrie. In 1970 kwam
de speciale wet voor het terugdringen van de
oppervlaktewatervervuiling, de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater (wvo) door het parlement.
De wvo is gebaseerd op een vergunningenstelsel. Het
is zonder vergunning verboden verontreinigende,
schadelijke stoffen in het oppervlaktewater te
brengen. Vergunninghouders die afvalwater lozen,
moeten betalen voor maatregelen om die
verontreiniging van het oppervlaktewater terug te
dringen.
Het rioolpompstation in Hilversum, een ontwerp van architect Dudok
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Wasserijen
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Overigens is ook de invoering van de wvo voor
sommige industrieën een (te) zware belasting
gebleken op rendabel produceren. Vooral de
strokarton- en aardappelmeelfabrieken in het
noordoosten van het land kunnen hierover
meepraten.
Voor belangstellenden is de ondergrondse afvalwaterzuiveringsinstallatie 'Dokhaven' in Rotterdam een van
de interessantse zuiveringsinstallaties om te
bezichtigen. OP 3 november 1987 maakte de ingebruikneming van deze installatie een einde aan de
ontoelaatbare toestand dat een hoeveelheid
afvalwater van ongeveer een half miljoen mensen
dagelijks ongezuiverd op de Maas werd geloosd,
Vooral bij de moeizame internationale
onderhandelingen over het terugdringen van de
vervuiling van de Rijn was dit alleen al uit het
oogpunt van geloofwaardigheid een onverteerbare
toestand. Het ondergronds bouwen van de 'Dokhaven'
is vooral ingegeven door de stedelijke problematiek en
heeft veel hoofdbrekens gekost. Met een investering
van ongeveer 320 miljoen gulden is de Dokhaven een
van de duurste, maar ook een van de modernste
zuiveringsinstallaties van Nederland.

'Doe de was de deur uit'. Deze reclarnetekst was voor de jaren vijftig
van de twintigste eeuw een bekende slagzin van de wasserijen op
aanplakborden, radio en in kranten.
Daarna kwamen de wasmachines
voor het particuliere huishouden in
gebruik en waren de huisvrouwen
minder genegen de was de deur uit
te doen. De grote witte zak van de
wasserij met het langwerpige formulier waarop de inhoud stond
aangegeven, werd meestal onmiddellijk gecontroleerd, want het
kwam nog wel eens voor dat er vier
overhemden in plaats van vijf uit de
zak kwamen of dat er onderbroeken
van een andere klant in jouw waszak zaten.
Uit welke tijd de eerste wasserij
stamt, is niet precies bekend. In elk
geval dateert het georganiseerde,
grootschalige wasbedrijf uit het
eind van de zeventiende eeuw. Een
gaaf exemplaar uit het midden van
de negentiende eeuw is bewaard
gebleven. Het is een wasserij uit Ijsselmuiden, die nu in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is te zien.
Het oudste deel is de
blekerswoning, waar vroeger de
wasmachines met hun starnpers
door paardenkracht werden
aangedreven.Van af 1900 neemt
stoom de taak van de paarden over.
Voor het industriële tijdperk
noemde men wasserijen meestal
blekerijen, omdat de oudere

7 1.
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In Ankeveeri staat een van de weinige nog in gebruik zijnde originele wasserijen

bedrijven vooral het bleken van wit

geopend om het droog proces te

introductie van de wasmachines

linnengoed als taak hadden.Voor

versnellen.Vanwege de gevaren

voor thuisgebruik verlegden de

het bleken werd het linnen bewerkt

voor de gezondheid van het

wasserijen hun markt van

met as, zuren en melk en in de zon

personeel kwamen coulissen in

particulieren naar bedrijven en

op graslarid te drogen gelegd.

gebruik waarde was in afgesloten

instellingen zoals ziekenhuizen en

Concentraties van wasserijen,

ruimten te drogen werd gehangen.

horecabedrijven.

langwerpige bakstenen gebouwen

Al naar de wens van de klant kon de

De technologie van de wasmachine

met de typerende grote houten

schone was ook worden

is begonnen met de ronddraaiende
trommel van de Engelsman Sidgier,

droogluiken in het dak, zijn te

gemangeld, geperst, gesteven of

vinden aan de rand van de grote

gestreken worden.

die in 1782 patent kreeg op zijn

steden zoals bij Ankeveen en

Toen de stoomkracht zijn intree

uitvinding. De eerste centrifuge, de

's-Graveland en bij Haarlem, maar

deed, gingen de particuliere was

snel ronddraaiende trommel, is van

ook vanwege de kwaliteit van het

vrouwen het langzaam maar zeker

1837. In de negentiende eeuw

schone en zachte water aan de

verliezen van de wasbedrijven. In

kwamen er wasmachines die ook

Veluwezoom. Het drogen van de

1890 werkte de helft van de wassers

konden spoelen door een binnen-

was gebeurde op grote

voor zichzelf en in 1930 was dat nog

trommel in een buitentrommel te

droogzolders van de wasserij bij

maar vijftien procent van de 20.000

laten draaien. Na 1950 werden

6o °C in hoge vochtigheid. Grote

wassers. Het werk was zwaar en

wasmachines met een

houten luiken konden worden

stond niet in hoog aanzien. Na de

droogtrommel uitgerust.
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Het is moeilijk te bepalen welke tak van watersport in
Nederland de meeste liefhebbers telt. Vermoedelijk is
dat de zwemsport, in elk geval op de voet gevolgd door
de pleziervaart.
Dat het zwemmen in Nederland door alle rangen en
standen heen zo populair is, danken we niet aan een
wonder. Het heeft meer te maken met het feit dat er in
Nederland bijna net zo veel water als vasteland is te
vinden. Maar ons gebrek aan hygiëne en de preutshei
uit de negentiende eeuw hebben ervoor gezorgd dat p:
in de twintigste eeuw de massa zich tot het zwemmen
bekeerde.
In elk geval was het in de zeventiende eeuw zelfs bij de
marine en op de handelsvaart een uitzondering als een
opvarende zich zwemmend kon redden als het schip
verging. Rond 1800 ging men een stukje van een rivier
of meer afbakenen met steigers, palen en wat touwom
te komen tot openluchtzwemmen. Van een zwembad
was in feite nog geen sprake.
In Amsterdam waren rond 1820 enkele gemeentelijke
zwemplaatsen waar de jeugd onder toezicht van een
gemeentelijke badman- met- een- stok kon leren
zwemmen. Het eerste echte openluchtbad kwam in 1846
tot stand aan de Amsterdamse Westerdoksdijk en had
de steun van koning Willem III en enkele bekende
Nederlanders, zoals de dichter Jacob van Lennep. Het
bad was voorzien van drie bassins, een duiktoren van
tien meter hoog en zestig kleedhokjes. Rond datzelfde
bad ontstond in 1870 de eerste zwemclub van
Nederland: de Amsterdamse Zwemclub, AZ '70.
Met de gestage groei van de belangstelling voor het
zwemmen raakte ook het wedstrijdzwemmen populair.
Eenflinkaant
-- .:
tak van sport.
zeilenin de zeveniexde eeuw wa5 kiei voor de schz

kooplieden aan de Amsterdamse grachten een
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kleine zeiljachten op de Amstel of op het U. Boeiers en
spiegeljachten zeilden van de jachthaven bij de Hoge
Sluis naar de Omval of naar Ouderkerk.
Voor de jachtjes op het IJ waren Durgerdam of Zaandam
geliefde reisdoelen. Deze zeiltochten waren vrolijke
vertoningen, waarbij wijn, trompetgeschal, gezang en
saluutschoten bij de eigenaren en hun reisgezelschap de
stemming erin brachten.
Het begrip 'jacht' werd in de zeventiende eeuw in
verband gebracht met een snel, niet al te groot scheepje,
dat als verbindingsschip of verkenner in de oorlogsvloot
dienst deed. De kooplieden gingen dit type steeds meer
voor eigen genoegen gebruiken en zo kwam de naam
'speeljacht' in gebruik. Geheel volgens de handelsgeest
van hun bezitters werden de speeljachten ook gebruikt
voor transport en vervoer op rivieren en kanalen.
Op initatief en aandringen van prins Hendrik ontstond
in 1845 de eerste club van zeilers, de Nederlandse Yacht
Club (Nyc), twee jaar later gevolgd door de Nederlandse
zeil- en roeivereniging in Amsterdam, vanaf 1852
Koninklijk. Al spoedig groeide het aantal soortgelijke
verenigingen in alle delen van het land. Rond 1850 deed
het wedstrijdzeilen zijn intree. De Friezen hadden al
langer een traditie van 'hardzeilen'. Zij kenden al heel
lang hun Sneeker Hardzeildag. Vooral het admiraalzeilen met boeiers was daarbij een feestelijk
hoogtepunt. De deelnemende schepen varen in
frontlinie of kiellinie achter elkaar en op bevel van de
admiraal wordt stipt gelijk van koers veranderd,
In 1923 gingen de voornaamste verenigingen op dit
terrein samen met De Maas, De Hoop, Hollandia (alle
drie Koninklijk), de zeilvereniging Zaanlandia en Het Y
in 1923 in het Koninklijk Verbond van Nederlandse
Watersportverenigingen. 'Ter bevordering van de
zeilsport, de ijszeilsport en de motorbootsport op het
gebied van wedstrjdwezen en het toerisme.' De

Zwem baden

Het eerste overdekte zwembad van
Nederland het Mauritsbad in Den
Haag, dateert uit 1883. Duitsland en
Oostenrijk kenden al een traditie
van grootschalige stedelijke bad- en
zwerninrichtingen. In Nederland
waren zwembaden vooral pronkstukken van particulier initiatief in
een tijd waarin vooraanstaande en
welgestelde burgers er nog een eer
in zagen goede werken voor de
gemeenschap te doen. De Amsterdamse bankier A.C. Wertheini heeft
veel van dit soort initiatieven op
zijn naam staan en een ervan is het
bekende Heiligewegbad, geopend
in 1896.
Het zwemmen in een overdekt bad
was aanvankelijk een elitaire aangelegenheid. De exploitatiekosten
van een overdekt zwembad waren
hoog en de gemeentebesturen

Het Zuiderbad in Amsterdam,

In Tuindorp 't Lansink in Hengelo bevindt zich, dankzij acties van de buurt,

gefotografeerd rond 1915

nog steeds het openluchtzwembad

zagen het belang voor de volksge-

baden langzaam toe. Daarvoor was

ontstond een bouwexplosie. In

zondheid nog niet helder voor ogen.

een gemeentelijke zwemgelegen-

korte tijd steeg het aantal zwembaden naar 443 overdekte- en 554
openluchtbaden in 1983.

Het tweede overdekte bad in de

heid niet veel meer dan een stukje

hoofdstad was een initiatief van de

natuurwater dat met palen en

chirurg professor Otto Lanz. Onder

schotjes was afgezonderd. Rond

Helaas is de laatste jaren door de

het motto Mens sana in corpore

1940 waren er 474 onoverdekte

snelle opkomst van tientallen tropi-

sano' (Een gezonde geest in een

baden.

sche zwembaden een ware slach-

gezond licliaarn) ging Lanz met

In de jaren dertig werd de architec-

ting aangericht onder de buiten-

enkele geestverwanten aan de slag

tuur van zwembaden sterk beïn-

baden.Tal van behouden swaardige,

en in 1912 opende het Zuiderbad.

vloed door architecten van Het

cultuurhistorisch belangrijke

Gelukkig is dit populaire zwembad

Nieuwe Bouwen rond het tijdschrift

zwembaden zijn sindsdien

met zijn prachtige art deco-interi-

'De 8 en opbouw', waarvan het

gesloopt. Een van de fraaiste bui-

eur op het nippertje gespaard

Openluchtbad te Zwolle van de

tenbaden van Nederland, Tuindorp-

gebleven.

architect J.G. Wiebenga een repre-

bad 't Lansink in Hengelo,

Andere particuliere initiatieven

sentatiefvoorbeeldis. Men ging uit

overleefde tot vreugde van velen.

waren het tweede overdekte zwem-

van een sober ontwerp zonder over-

Dat het goed mogelijk is een herbe-

badin Den Haag, De Regentes (1921),

bodige franje, geconstrueerd met

stemming te vinden, blijkt uit het

het overdekte Oostelijk Zwembad in

moderne materialen en een

overdekte bad

Rotterdam (1932) en Stoop's Open-

optimale lichtinval, frisse lucht en

met behoud van het oorspronkelijk

luchtzwernbadin Overveen (1921).

schoon water. Na een stagnatie tot

karakter als snookercentrum werd

Pas vanafl92o nam het aantal spe-

het jaar 1963, toen er nog evenveel

ingericht, en de Haagse Regentes,

ciaal aangelegde openluchtzwern-

zwembaden waren als in 1940,

waarin een theater is gevestigd.

OZEBI

in Utrecht, dat

Roei- en zeilverenigingsgebouwen
122

zeilsport zou de voornaamste plaats innemen.
Het aantal wedstrijdklassen in Nederland is groot,
omdat er behalve de internationaal erkende klassen
nog een groot aantal nationale klassen wedstrijden
vaart. Tot de internationale klassen, vooral ook bekend
van de olympische wedstrjdbanen, behoren de 12
kwadraat Sharpie en de Olympiajol.
Ten slotte heeft Nederland de laatste jaren goede
resultaten geboekt in de internationale zeeraces. Onder
meer door de aandacht van de media is de beroemdste
hiervan de Whitbreadrace rond de wereld, die in 1977 is
gewonnen door de Nederlandse Flyer, waarmee onze
zeezeilerij internationaal hoog op de kaart kwam.

Roeien Ongeveer in dezelfde tijd dat het zwemmen
doorbrak, raakte ook het roeien in de belangstelling van
een groter publiek. De Koninklijke Nederlandse
Yachtclub, die het zeilen bevorderde, stimuleerde onder
de jongeren ook het roeien. En in de negentiende eeuw
zorgde J.J.K. Ooms van de roeivereniging Neptunus voor
wat meer bekendheid van de roeisport door in 1892 in
Henley aan de Theems als eerste buitenlander het
skiffnummer op zijn naam te brengen. In 189 was het
weer raak in Henley, toen de Amsterdamse studentenroeivereniging Nereus de ThamesCup voor de Engelse
concurrentie wegkaapte.
In de studentenwereld sloeg de roeisport het snelst aan.
In 1874 zag de eerste studentenroeivereniging Njord in
Leiden het licht, twee jaar later gevolgd door Laga van
de Delftse studenten. Aegir uit Groningen kwam in 1878
en Triton (Utrecht) in 188o, Nereus uit Amsterdam werd
voorlopig 'hekkensluiter' in 1882. Lang voordat er sprake
was van een Nederlandse roeibond (1917) waren de
studenten al voor de eeuwwisseling, in 1882,
overgegaan tot de oprichting van een bond. De
beroemde Varsity, de onderlinge, grootste jaarlijkse
roeiwedstrijd, werd voor de eerste keer in 1877 door Laga
gewonnen.

Roeien en zeilen waren een eeuw
geleden bepaald geen
volksvermaken. Zeilen was sinds de
zeventiende tot aan het begin van
de twintigste eeuw een privilege
voor de welgestelden. Met name de
kooplieden van de grachtengordels
konden het zich permitteren te
gaan spel evaren op de Vecht en het
U met hun plezierjachten, die door
de week voor goederentransport
werden gebruikt.
Roeien was noeste arbeid voor de
veerman en de visser en kwam pas
als wedstrijdsport in de tweede
helft van de negentiende eeuw op
de universiteiten in zwang. Een van
de oudste en meest succesvolle studentenroeiverenigingen van Nederland is de nu bijna 125-jarige Delftse
Studenten Roeivereniging Laga. De
'blikjeskast' van deze vereniging is
uitzonderlijk goed gevuld en de vereniging leverde vele malen de
bemanningen voor het olympisch
roeien. Minder bekend is dat deze
vereniging over een vanuit een oogpunt van architectuur opvallend
mooie'loods' beschikt. Loods is in
roeikringen een ander woord voor
clubhuis. In 1926 bij het vijftigjarig
bestaan van de vereniging lukte het
een bouwcommissie onder de afgestudeerde oudleden van Laga ongeveerf 50.000,- bijeen te krijgen voor
de bouw van de nieuwe loods.
De oud-bouwkundestudent en exLagalid ir L.C. Kalf, bewonderaar
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Het gebouw van roeivereniging Laga in Delft
in de stijl van de Amsterdamse

van de architecten De Klerk en

Hier gaat het om een clubhuis van

Berlage van de Amsterdamse

een eerbiedwaardige, uit 1851

School. Het ligt op een fraai

School, werd gevraagd een ontwerp

daterende vereniging van

eilandje, dat alleen per pont

te maken. Zo kwam ook Laga aan

voornamelijk zeezeilers, gelegen

bereikbaar is.

een prachtig Arnsterdamse School-

aan een relatief kleine jachthaven

Een ten minste even boeiend

voorbeeld waarvan het nog steeds

in hartje Rotterdam.

clubhuis is van de Roei- en

dankbaar gebruik maakt.

In Aalsmeer staat een sierlijk

zeilvereniging Kralingen in

Een ander fraai clubhuis is dat van

clubhuis van de watersport-

Rotterdam. Het is van de hand

de Koninklijke Roei- en zeil-

vereniging, een ontwerp van de

van architect J. Fontijen uit de

veTenging De Maas in Rotterdam.

architect Dick Greiner en eveneens

kring van het Nieuwe Bouwen.

Het gebouw van de Koninklijke Roei- en
zeilvereniging de Maas in Rotterdam
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Andere bekende roeiwedstrjden zijnde Head of the
River, die jaarlijks op de Amsterdarnse Amstel wordt
gevaren, en de wedstrijden om de Koninklijke
Holland-Beker, georganiseerd door de Koninklijke
Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging en de Holland
Bekerwedstrjdvereniging. Beide evenementen
trekken veel deelnemers en publiek.
In de zomer van 1996 kreeg het roeien enorme
belangstelling toen de Nederlandse acht met een
gouden medaille terugkwam van de Olympische
Spelen in het Amerikaanse Atlanta.
Een spectaculaire vorm van wedstrjdroeien is het
sloeproeien op zee dat aan populariteit won door het
succes van de jaarlijks op Hemelvaartsdag te roeien
Harlingen-Terschellingrace, waaraan koopvaardij- en
marinesloepen deelnemen. Tegenwoordig mogen ook
speciaal gebouwde slanke race-roeiboten meedoen,
die van start gaan met een extra handicap bij het
berekenen van de einduitslag.
Ook het toerroeien verheugt zich in meer belangstelling. Gestaag groeit het aantal wherry's, eventueel
met zeil, en andere sierlijke roeibootjes waarin rust
en ontspanning op het water wordt gezocht.

II II

-

1

Kano

De eerste Nederlandse kanoclub was de Batavier
opgericht door enkele beroepsofficieren.
Pas in 1933 kwam een Nederlandse Kano Bond tot
stand. Het duurde tot de jaren tachtig voordat de
kanosport een nieuwe impuls kreeg door een snelle
toename van het aantal beoefenaren. Vooral de
Canadese en de Eskimo kano bleken favoriet. Beide
kano's vergen veel behendigheid en
evenwichtsgevoel. De Canadese kano werd door
indianen van oudsher van berkenbast gemaakt, dat
op de bovenrand van de kano werd vastgenaaid,
waarna de huid met cederhouten spanten in vorm
werd gebracht. Dit type werd in Nederland vooral in
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Varende monumenten

Van een verrukkelijke schoonheid
zijn de oude binnenvaartschepen
van onder meer de Bruine Vloot,
die 's zomers vooral op
Markerrneer, IJsselmeer en
Waddenzee in volle glorie zijn te
bewonderen. De klippers, aken,
tjalken en schoeners varen alsof zij
sinds hun tewaterlating rond het
jaar igoo of nog eerder, nooit zijn
Skûtsjesilen op de Friese meren, een jaarlijks terugkerend zeilevenement

weggeweest. Vele duizenden
jonge en oudere avonturiers

hout, aluminium en tegenwoordig ook in polyester
gemaakt. De kajak van de eskimo's werd traditioneel op
de lichaamsafmetingen van de eigenaar toegesneden.
De huid is van zeehondenvel, dat over dunne latten is
gespannen. De zeewaardigheid van de kajak is ook bij
ruwe zee verbluffend goed.

hebben als opvarenden met deze
schepen tijdens een vakantie het
echte zeilen beleefd. In hun
thuishavens als Hoorn, Enkhuizen
of Harlingen bieden zij, afgemeerd
in de voorhaven, een
adembenemende aanblik. Als er

Motorboot

De afgelopen tien jaar is er sprake van niet
minder dan een hausse in de restauratie van klassieke
motorboten. Het gaat om salonboten, sleepboten en
andere voormalige bedrijfsvaartuigen - schoonheden
van weleer - soms rond de honderd jaar oud, die nu
weer rondvaren in grachten en kanalen met glimmend
koper en mahoniehout. Evenals bij andere typen
klassieke schepen doen hier de behoudsverenigingen
belangrijk werk bij het bewaren van dit varend erfgoed.

één voorbeeld van geslaagde
herbestemming van industrieel
erfgoed is te vinden, dan is het wel
deze metamorfose van door de
tijd getekende zeilende
vaartuigen in een chartervloot van
enkele honderden schepen.
Ook de i-nonun'ientale vissersvaartuigen van de voormalige
Zuiderzee of van de Zeeuwse
wateren zijn vaak te herkennen
aan hun grote bruine zeilen. Deze
oude visserschepen zijn eveneens
door een handjevol enthousiasten
van de ondergang gered. De echte
liefhebber, meestal lid van een van
de vele behoudsverenigingen,
besteedt vele uren aan het welzijn
van zijn schip. Een enkele keer

Jachten, de Landelijke
Vereniging tot Behoud
van het Zeilend
Bedrijfsvaartuig en de
Vereniging De
Motorsleepboot. Zij
zijn verenigd in de
Stichting Federatie
Oud-Nederlandse
Vaartuigen. Deze

FONV

beheert het Nationaal
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Register Varende

=

Monumenten, waar
schepen van vijftig
jaar en ouder kunnen
worden geregistreerd.

N1.

AW

Elk weekend is er wel
ergens in Nederland
een evenement waar
de oude vloot zich
presenteert,
wedstrijden zeilt of

Of

oude havengebieden
opfleurt. Bekend is

waagt hij zich aan een project',

schepen doen, zeker bij stevige

zoals de complete restauratie van

wind, in snelheid niet onder voor de

Friesland, evenals Sail Amsterdam

een klassiek vissersvaartuig of

polyester concurrentie.

waar elke vijf jaar ruim

natuurlijk het skûtsjesilen in

scherp jacht vaak wordt betiteld. Zo

Binnen de behoudsverenigingen

achthonderd traditionele schepen

varen er nu weer zestig botters en

kunnen de leden-eigenaren vaak

bijeenkomen. Maar ook de

tientallen Wieringer Aken, Pluten,

advies krijgen van de technische

Bolkoppenrace in Staveren en

Schouwen en Staversejollen op het

commissie, en in een enkel geval

Enkhuizen, Westwalbotterraces

Ijsselmeer.

ook een financiële bijdrage voor de

vanuit een van de oude
Zuiderzeehavens, de Strontrace,

De klassieke scherpe jachten, of ze

restauratie als het schip aan een

nu van hout of van staal zijn, vallen

aantal voorwaarden voldoet.

Beurtvaart, de Visserijdagen te

op door hun houten masten en

Bekende behoudsverenigingen zijn

Workurn en het tweejaarlijkse

rondhouten, mooie lijnen en

de Vereniging Botterbehoud, de

festival in Dordrecht 'Dordt in

'geveegde' kontjes. Deze type

Vereniging van Klassieke Scherpe

Stoom' trekken vele liefhebbers.
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