
 

Hoe komt het dat wij moeten polderen en hoe deden we dat, deel 2 - Pagina 1 van 12 

 

Hoe komt het dat wij moeten polderen 

en hoe deden we dat,   deel 2 

 

 

 

 

Inhoud 

Slikken en kwelders of schorren. ............................................................ 1 

Een stukje voorafgaande historie Hollands Noorderkwartier. ...................... 2 

Rondom veen. ..................................................................................... 6 

Bedijkingen en terpen. .......................................................................... 7 

Westfriese Omringdijk .......................................................................... 10 

 

 

Slikken en kwelders of schorren. 

In lage kustgebieden ontstonden slikken tussen de kreken 
(watergeulen) die twee keer per dag met vloed onderliepen. Elke 

keer werd er een beetje slib 
achtergelaten en konden de 
slikken soms boven water 
uitkomen en alleen bij springtij 
(wanneer de waterstand hoger is 
dan bij gewoon vloed, op het 
moment dat zon en maan in 
elkaars verlengde staan) nog 
onderlopen. Langzaam maar zeker 

bleven stukken voor een groot deel boven het water uitsteken. 
Vanaf dan spreken we over schorren (zuid Nederland) of 
kwelders (noord Nederland).Die schorren of kwelders zijn 
begroeide stukken land die direct, zonder duinenrij of dijken, aan 
zee grenzen. Ze liggen meestal langs ondiepe getijdengebieden 
zoals langs de Oosterschelde (Deltagebied) en de Waddenzee. Met 
het zeewater meegevoerde zand- en slibdeeltjes komen tussen de 
planten terecht en spoelen niet meer weg. Door deze opslibbing 
worden ze geleidelijk steeds hoger. Kwelders/schorren ontstaan dus 
door de invloeden van getijdestromingen. 

Rijpermolengang Beemster 
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 De kwelders/schorren kunnen steeds hoger worden, er ontstaat 

plantengroei (pionierssoorten zoals zeekraal en Engels slijkgras). 
De plantengroei vorm o.a. weer houvast voor aangespoeld 
sediment en langzaam maar zeker kon men iets met dat land zoals 
het bedijken om meer leefbaar land te verkrijgen. Tegenwoordig 
zijn dit natuurgebieden. 

Door het regelmatige zoutbad groeien er op de schorren / kwelder 
alleen maar planten die tegen zout in de bodem kunnen en 
tegenwoordig zeldzame natuurgebieden met een unieke flora en 
fauna. Vroeger bestond een kwart of meer van Nederland uit 
kwelders! 

Het beheer van kwelders verschilt per 
gebied. Op sommige lopen schapen of 
runderen, andere kwelders zijn 
onbeweid. Niet alle kwelders zijn 
natuurlijk ontstaan. De kwelders langs 
de Friese en Groningse kust zijn 
kunstmatig. Ze zijn ontstaan doordat 
mensen dammetjes hebben aangelegd, 
zodat het slib goed kon bezinken. 
Daarna werden die stukken bedijkt zoals 
de zuidoever van de Dollard (gebied ten 
noorden boerderij Kloostergare uit 
Beerta). 

 

Een stukje voorafgaande historie Hollands Noorderkwartier. 

Rond 700 lagen de veengebieden hoog genoeg om niet bedijkt te 
zijn en om hier en daar langs kreekjes en op terpen te wonen, 

maar wonen gebeurde vooral op de strandwallen en in de duinen. 
Op onderstaande kaart is te zien dat de Beemster en de Schermer 
en de andere aanwezige grote meren uit de 16e en 17e er nog niet 
waren. Ook dat waren veengebieden. 

In de middeleeuwen lag het land meters hoger en had men 
helemaal geen dijken en watermolens nodig, maar dat zou in de 
loop der eeuwen drastisch veranderen. Rond het jaar 1000 zijn er 
een paar grote doorbraken, bij Zijpe, het Heersdiep en bij het 
Marsdiep, waardoor er een grotere invloed van de zeespiegel met 
eb en vloed in het binnenland is. 

zeekraal 
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Het Noorderkwartier 

omstreeks 800, vòòr de 

veenontginningen, bron 

 

Via de Zijpe had ook het Schermereiland last van de invloeden 
van de Noordzee (zie ook deel over Schermereiland). Nadat de 
duinen bij Zijpe waren doorgebroken ontstond er tot 1264 
(afdamming van rivier de Rekere) een open verbinding tussen de 
Noordzee en de Schermer, link kaart. Eerdere pogingen om de 
Zijpe zelf af te dammen mislukten was en pas in 1597 werd de 
Zijpe ingedamd en ingepolderd.  

Zoals hierboven beschreven was het Noord-Hollandse landschap 
oorspronkelijk een veenlandschap, dat voor 90% uit water bestond. 
Toen mensen er gingen wonen en slootjes groeven, kon dat water 
vrijelijk wegstromen en héél langzaam – we hebben hier over 
eeuwen – daalde de bodem met zo’n meter per eeuw. Door een 
tegelijkertijd stijgende zeespiegel begon men in de 13e eeuw last te 
krijgen om droge voeten te houden en om het land te kunnen 
blijven gebruiken, verschijnen rond 1500 overal watermolens. 
Vervolgens komen ze op het idee: `als we de boel droog kunnen 
houden, waarom zouden we de meren dan ook niet droogmalen.’ 

De veranderingen in het Hollands Noorderkwartier wordt ook 
duidelijk aangegeven in de volgende twee kaarten van 800 en 
1350. 

https://www.zijpermuseum.nl/canon/0719.html
https://archief.zaanstad.nl/mediabank/zoek-in-de-beeldbank/detail/4621455e-85f8-409f-ba78-0feb1b437561
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Reconstructiekaarten van Noord-
Holland in 800 en 1350  

(Afb. Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier) bron 

Linksonder is ook de binnenzee het IJ 

aanzienlijk groter geworden. 

 

Ruim duizend jaar geleden was het land achter de duinen dus 
sompig en hadden eb en vloed van de Noordzee er vrij spel. In de 
zomermaanden kon men er landbouw bedrijven, maar in het najaar 

en de winter was het er te nat en trekt men zich terug op de 
zandgronden bij Egmond en Heiloo. Maar de ruimte om te wonen 
en te leven wordt te beperkt door de bevolkingstoename. Men trekt 
langzaamaan oostelijker en begint met het opwerpen van dijken en 
het bouwen van terpen in en rond het gebied dat nu het 
Schermereiland is. De problemen nemen toe en goede bescherming 
en afwatering worden uitermate belangrijk. Gegraven sloten 
moeten voor een betere ontwatering zorgen, maar de strijd tegen 
het water gaat door. Door de ontwatering en de bebouwing klinkt 

de veengrond en oxideert en dat terwijl de zeespiegel stijgt door 
klimaatveranderingen. Zware stormen werkten ook niet mee.  

Zware stormen tussen 1100 en 1300 zorgen er ook voor dat de 
Zuiderzee ontstaat en zich uitbreidt en er ook via in het oosten 
open verbindingen met de zee (en dus eb en vloed) beginnen te 
ontstaan (zie de eerdere kaarten vanaf 800). De stormen zorgen 
ook voor het groter worden van de meren in het Hollands 
Noorderkwartier. Bij de meren met een open verbinding met de zee 
spreken we van binnenmeren zoals het IJ, de Beemster, de 
Schermer en de Purmer. Eigenlijk zijn het binnenzeeën.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJ_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beemster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schermer_(droogmakerij)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purmer
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Op deze kaart van eind 

13e eeuw is duidelijk te zien 
hoeveel meren en 
binnenzeeën er in het 
Hollands Noorderkwartier 
waren. De donkerblauwe 
delen zijn zeeën of meren 
die in open verbinding met 
de zee staan. De 
lichtblauwe delen zijn de 

binnenmeer. Net links 
onderaan is het oprukkende 
Haarlemmermeer te zien 
dat later ook één geheel 
wordt met het daarboven 
liggende Spieringmeer. Let 
op de smalle dijk bij 
Halfweg tussen Amsterdam 
en Haarlem. Duidelijk is te 
zien dat het IJ een grote 

binnenzee is en dat de 
scheiding met het Spieringmeer en de Haarlemmermeer en het 
daarboven gelegen IJ minimaal is. Over het Haarlemmermeer later 
meer. 

In de 16e eeuw werd de situatie in het Hollands Noorderkwartier 
steeds nijpender. 

Om dat te voorkomen was men al lange tijd aan het uitzoeken 
hoe de grotere meren ingepolderd zouden kunnen worden. Het 
gebruik van windmatermolens was al langer bekend, maar dan 

vaak voor het drooghouden van bedijkte gebieden. Uiteindelijk 
werd besloten dat het Beemstermeer ingepolderd zou worden om 
een mogelijke eenwording met de Zuiderzee te voorkomen en zo 
meer landbouwgrond ten behoeven van Amsterdam te krijgen. 
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Rondom veen. 

Wat is veenoxidatie? 

Veen dat aan de buitenlucht is blootgesteld, verbrandt 
langzaam. Dat heet oxideren. Daardoor klinkt de bodem in, de 
veenlaag wordt steeds dunner en verdwijnt. Feitelijk daalt de 
bodem dus niet, maar verdwijnt de bovenste bodemlaag, 
waardoor alles verzakt. 
 

Wat is de oorzaak? 

De veenkoloniën waren ooit moeras. Daarin zijn sloten en 
kanalen gegraven om het moeraswater af te voeren en zo het 
veen bewoonbaar te maken. De drooggevallen veengrond is in 
de loop der jaren 'verbrand' en daardoor zijn tientallen 
centimeters van de bovenlaag verdwenen. Ook door andere 
menselijke handelingen, zoals landbouwactiviteiten, dijkbouw 
etc. is het grondwaterpeil in Nederland gezakt en is meer 
veengrond ten prooi gevallen aan de lucht. 
 

Wat zijn de gevolgen? 

Het maaiveld, de bovenste bodemlaag waarop onze gebouwen 
staan en het verkeer rijdt (oftewel de grond waarop we leven), 
is op verschillende plaatsen door oxidatie fors verzakt. Daardoor 
komen er scheuren in gebouwen, straten en erven en ontstaan 
er kuilen in tuinen. 

Omdat niet alleen de bodem daalt, maar ook de zeespiegel 
stijgt, wordt de kans op overstromingen groter. Dijken moeten 

goed in de gaten worden gehouden, want uitgedroogde en 
verzakte dijken kunnen hoog water niet tegenhouden. 

De natuur en het landschap veranderen door de bodemdaling. 
Unieke veenlandschappen verdwijnen, planten die op veengrond 
goed gedijen sterven uit. Bij veenoxidatie komen allerlei stoffen 
vrij die het grondwater kunnen belasten. 
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Wat is er tegen te doen? 

Allereerst: Wat weg is, is weg. Veen 'terugwinnen' kan dus niet 
meer. Het enige dat de waterschappen kunnen doen, is 
maatregelen nemen om het grondwaterpeil te verhogen, zodat 
de overgebleven veenlagen tegen de inwerking van de 
buitenlucht beschermd worden. 
Omdat de veenlaag niet overal even dik is, is de bodemdaling 
op de ene plek heftiger dan op de andere. Het van oorsprong 
vlakke landschap 'golft' als het ware. Waterbeheer wordt 
daardoor steeds ingewikkelder (en dus duurder). 

Wat heeft CO2 met veenoxidatie te maken? 

Door veenoxidatie komen broeikasgassen vrij. Volgens de 
federatie Natuur en Milieu in Zuid-Holland (waar ze ook te 
kampen hebben met bodemdaling door veenoxidatie) is de 
totale uitstoot aan broeikasgassen door veenoxidatie in 
Nederland 25 procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen 
door auto’s op de Nederlandse wegen. 
 

 

Bedijkingen en terpen. 

Naast de vele stormvloeden zorgden een zeespiegelstijging van 
zo’n twee meter sinds onze jaartelling, en bodemdalingen door 
ontginning, oxidatie en inklinking ook voor de vele geologische 
veranderingen. 

Bedijkingen zijn ruim voor onze jaartelling al bekend. In 

Mesopotamië en Egypte werden ze aangelegd om landbouwgronden 
te verkrijgen of om smeltwater in het voorjaar buiten de steden te 
houden. Deze dijken bestonden uit eenvoudige aarden wallen. Maar 
denk ook aan het systeem van de sawa’s in Azië om bijvoorbeeld 
rijst te verbouwen. Ook daar werd gebruik gemaakt van bedijking. 

Ook in Nederland komen bedijkingen al vroeg voor. Rond het 
begin van onze jaartelling lag er voor de Nederlandse en Belgische 
kust een duinenrij die hier en daar werd onderbroken door 
zeegaten waar de rivieren in de zee uitmonden. Achter de duinen 
lag een landschap van kwelders of schorren en slikken, dooraderd 

met kreken. In die tijd zijn er in het huidige Friesland al terpen en 
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eenvoudige dijkjes aangelegd 

om te wonen en landbouw te 
bedrijven. Zonder onderhoud 
zouden zeker de dijken snel in 
verval zijn geraakt. 
Opgravingen hebben aan het 
licht gebracht dat rond het jaar 
1000 al klepduikers in de 
dijkjes waren aangebracht om 
het overtollige water af te 

voeren. Zo heeft men bij 
Vlaardingen zo’n klepduiker van 
een uitgeholde boomstam 
gevonden.  

In West-Friesland bouwde men ook dijkjes, maar door 
dijkdoorbraken ontstonden daar veel meren die later ingepolderd 
werden. 

Die bedijkingen kwamen al vroeg voor langs zeearmen en langs 
de kust. Na vele heftige stormen die veel veenland hadden 
weggeslagen ontstonden langzaamaan weer slikken, schorren en 
kwelders die weer bijdroegen tot landvorming. 

Vanaf de zevende eeuw begin met het aanleggen van dijken als 
bescherming tegen de zee. Rond het jaar 1000 begon men met het 
aanleggen van rivierendijken. Dijken aanleggen bleek in de 12e 
eeuw ook invloeden te hebben op het landschap. Zo begon het 
Zwin (kust Vlaanderen) dicht te slibben en was de Westfriese 
Omringdijk in het Hollands Noorderkwartier al een enclave binnen 
een 126 km dijk. Over dit gebied later meer. Ergens tussen de 14e 
en begin 15e eeuw zou de Dollard zich hebben ontwikkeld (vorige 
kaart 1500 na Chr.). Ook hierover later meer in relatie tot boerderij 
Kloostergare uit Beerta. 

De in de late middeleeuwen ontstane meren in Holland werden 
door stormen steeds groter doordat de randen steeds verder 
afkalfden. De dreiging dat de meren in het Hollands 
Noorderkwartier één geheel met de Zuiderzee zouden worden werd 
steeds reëler en daarbij zouden bestaande stukken land 
waarschijnlijk ook verdwijnen. Deze dreiging leidde uiteindelijk tot 
inpoldering van de meren. Die inpoldering was niet alleen nodig om 
het land niet te verliezen, maar ook om meer land te verkrijgen als 
landbouwgebied voor o.a. het steeds groter worden Amsterdam.  

werking klepduiker met uitgeholde 

boomstammen 
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Uiteindelijk was het ook absoluut noodzakelijk om het 

Haarlemmermeer in te polderen omdat door het afkalven aan de 
noordoostkant Amsterdam bedreigd werd en bij noordoostenwind 
ook de straten van Leiden blank stonden. Het Leidsemeer, de 
Haarlemmermeer en het Spieringmeer aan de noordkant hadden 
zich inmiddels aaneengesloten tot één groot meer. Als het over de 
afkalvende kracht van het Haarlemmermeer gaat, dan spreken we 
van het Haarlemmermeer als waterwolf. 
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Westfriese Omringdijk 

 
West Friesland omstreeks 1300 met de Friese Omringdijk. Door de dijken 

was het gebied een soort eiland tussen de Noordzee, de Zuiderzee en de 
grote meren Beemster en Schermer. bron 

Hardblauw is zee of met open zee in verbinding. Lichtblauw zijn de 

binnenmeren 

 

 

https://www.omringdijk.nl/historische-kaart-2/
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Rond 1200 was Noord-Holland een groot merengebied geworden 

dat door verbindingen met het omringende water steeds groter 
werd. Rond de veenontginningen werden dijken gelegd waarvoor de 
dorpen en buurtschappen zelf verantwoordelijk waren. Door alle 
dijken aan elkaar te koppelen ontstond in de tweede helft van de 
13e de Westfriese Omringdijk. Dat gebeurde vanaf het einde van de 
13e eeuw met behulp van een zogenaamde wierriem, een 
dijkversterking van wierzoden (vette klei met de wortels van wier) 
en zware palen. Veel water binnen en buiten de dijk bleven voor de 
nodige problemen zorgen. 

 
Duidelijk zijn de gevolgen te zien van o.a. de ontginningen in het 
Hollands Noorderkwartier en die van de waterstromen in het 
gebied in verbinden met de open Zuiderzee met eb en vloed. 
Stromen worden breder tot meren. Extra belastend voor het 
gebied waren de vele stormen en stormvloeden. Zo werd het 
riviertje de Bamestra uiteindelijke de Beemster. Op het 
rechterkaartje is de Westfriese Omringdijk al klaar en het land 
‘droog’. 

 

Een belangrijke beslissing van graaf Floris V om de bedijking te 
realiseren was in 1280 dat iedereen die land bezit dijkplichtig is. 
Mocht een dijk doorbreken en niet hersteld kunnen worden, dan 
werd er achter de dijkdoorbraak een inlaagdijk gelegd. Gezien de 
noodzakelijke spoed van zo’n reparatie, kon de eigenaar van de 

grond, en dus dijkplichtig, gedwongen worden dit te doen. Hierdoor 
zijn de soms vreemde krommingen in dijken ontstaan. Door het 
inklinken door veenontginningen kon teveel water niet meer door 
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vrij verval bij eb meer worden afgevoerd, en moest men gaan 

bemalen. Eerst met kleine molens en later met grotere 
bovenbinnenkruiers. In eerste instantie gaat dit afwateren door vrij 
verval door veenriviertjes, kreken en gegraven sloten. Bij de 
uitwatering zelf waren dan vaak eenvoudige sluisjes om 
binnendringend water bij vloed tegen te gaan. De eerste 
windwatermolen in dit gebied waren schepradmolens, met raderen 
van zo’n 4 meter doorsnede, die het water ongeveer een meter 
konden opscheppen. 

De Westfriese Omringdijk is een voorbeeld van alle polders die 

ontstaan zijn door kleinere drooglegging te maken en samen te 
brengen tot een groter geheel. Naast deze inpolderingen zijn er in 
Noord-Holland veel meer geweest.  

Eind 16e eeuw werd inpoldering van de grote delen van Noord-
Holland, Hollands Noorderkwartier, urgenter. 

 
 

-.-.-.-.- 
 


