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Inpoldering. 

Over bemalingen voor en aan het begin van de windbemalingen 
is weinig bekend, anders dan uit summiere geschriften. Anders dan 
later bij de windbemalingen mochten hand- en paardenwater-

molentjes zonder toestemming geplaatst worden. De oudste 
vermelding om met hand of paard te malen is van 19 mei 1470. De 
Hoogheemraden van Delfland geven dan een vergunning aan de 
zusters van een klooster bij Rijswijk. Ook blijken er tot in de 17e 
eeuw nog tred- of trapwatermolens te worden gebruikt. 

In het boek “middeleeuwse watermolens in Holland polderland” 
wordt aangegeven dat voor veel kleine bemalingen de 
paardenwatermolen nog lange tijd heeft bestaan. Zo heeft de Stad 
Leiden tot begin 17e eeuw paardenwatermolens gehad om het 
water in de grachten te verversen. 

Rijpermolengang Beemster 
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Een van de oudste 
afbeeldingen van een molen in 

Rijnland: de 15de-eeuwse 
wipmolen van de Grote polder 

onder Zoeterwoude, in 1545 
getekend door de landmeter 

Pieter Sluyter op de door hem 
gemaakte kaart van de Grote 

polder. 
Onder de wipwatermolen een 

handwatermolentje 

link Canon Rijnland 

 

 

Nederland bestaat nu voor 8,9% uit droogmakerijen en dat zijn 
er al met al 445 waarvan 144 kleiner dan 24ha (net iets meer helft 
Openluchtmuseum). Inpolderen is het verkrijgen van land door het 
water uit een meer te verwijderen. Bedijken is dat een door 

opgeslibd opgehoogd gebied wordt afgesloten door er een dijk 
omheen te leggen. Denk hierbij aan de opstrekkingen aan de 
zuidkust van de Dollard, de boerderij Kloostergare uit Beerta lag 
aan de zuidrand van dit gebied en de boeren hadden het recht van 
opstrekking, de Westfriese Omringdijk en het Schermereiland om 
een paar voorbeelden te noemen. Grote delen van de randen van 
Nederland in Groningen, Friesland, de Randstad en Zeeland zijn zo 
ontstaan.  

 

Een droogmakerij is een polder, maar niet elke polder is een 
droogmakerij. Een droogmakerij betreft een plas of een ondiep 
meer dat ‘gesloten’ was, niet in een open verbinding met de zee 
had gestaan, terwijl het bij een inpoldering gaat om een water dat 
een open verbinding met de zee had. Zo is het Schermereiland 
een droogmakerij en de Beemster een inpoldering. Daarna zijn 
het beiden polders. 

 

Over het eerste ontstaan van poldermolens is weinig bekend. Wel 
is beschreven dat in 1408 door de heemraden van Delfland 
(Delftland is ongeveer het gebied Den Haag, Pijnacker, Schiedam, 

https://www.canonvannederland.nl/nl/zuid-holland/rijnland/1408-de-eerste-molen
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Hoek van Holland, met Delft als middelpunt) een bezoek werd 
gebracht aan een windbemaling in de buurt van Alkmaar.  

Men gaat er tegenwoordig van uit dat 
de wipmolen (is altijd een poldermolen) 
en de vaste poldermolen met een 
kleine binnenkruiende kap ongeveer 
tegelijkertijd en naast elkaar 
ontwikkeld zijn, en men in bepaalde 
gebieden de voorkeur gaf aan de ene of 
de andere. Beide molentypen konden 

op de wind kruien, wat in ons land met 
veel draaiende winden ook wel moest, 
wilde de molen voldoende effect 
hebben op het bemalen. 

De eerste bekende gedocumenteerde 
droogmaking is die van het Achtermeer 
ten zuiden van Alkmaar, begonnen in 
1533 en gereed in 1536. Soms wordt 
de drooglegging van het Limmermeer 
ten noordoosten van Uitgeest als eerste inpoldering genoemd 
(1430), maar dit blijkt een bedijking te zijn. Ook in de polders door 
bedijkingen ontstaan werden poldermolens gebruikt voor het 
droogmaken en drooghouden van het gebied binnen de bedijking. 

 

Schermereiland in Hollands Noorderkwartier. 

Het Schermereiland is een voorbeeld van de strijd tegen het 
water die vaak (al) honderden jaren duurt om een gebied veilig en 
leefbaar te maken en te houden. Het gaat in dit onderdeel van een 

moerassig veengebied met heel veel wateroverlast naar een 
welvarend eiland tussen de Schermer en de Beemster.  

Schermereiland is dus een droogmakerij en geen inpoldering. 

Rond het gebied van het huidige dorpje Grootschermer kwamen 
rond het jaar 1000 de eerste kolonisten aan vanuit het gebied van 
achter de duinen. Het gebied is moerasachtig en de Noordzee heeft 
nog vrij spel. Rond het aangegeven gebied op de onderstaande 
ongedateerde kaart van 1100-1250 zal later het Schermereiland 
ontstaan.  

https://onh.nl/verhaal/achtermeer-eerste-droogmakerij
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Ongedateerde kaart  

vermoedelijk tussen 1100 en 1250 

 
• Toighe is het huidige 

Calantsoog.  
• Schagen lag nog aan zee. 

• Het klooster van 
Egmond, gesticht in het 

begin van de 10e eeuw, 
bezat veel grond en 

water in de omgeving, 
ook het gebied van het 

latere Schermereiland. 
Link voor meer 

informatie. 

bron kaart: link 

 

Een belangrijke rol in de ontwikkeling in het Hollands 
Noorderkwartier hebben de monniken van de abdij / het klooster 

van Egmond, dat in 922 is gesticht, gespeeld. Op diverse manieren 
hebben zij veel gebieden en wateren in eigendom gekregen en 
rechten op vergoedingen voor opbrengsten van het land, de visserij 
en gebruik van waterwegen. Kerk en staat waren vaak, ook via 
familiebanden, nauw met elkaar verweven. Zo zijn de heren van 
Egmond voortgekomen uit het rentmeesterschap voor het klooster 
dat in 1129 aan een boer gegeven is. Lees hier en hier. 

De monniken van het klooster van Egmond hebben grote invloed 
op het ontginnen en bedijken van het gebied en op het vervoer 

over de vaarwegen. De Zanddijk bij het huidige Noord-Bakkum is al 
rond 1050 door hen aangelegd. Kloosters hadden vaker een grote 
inbreng bij bijvoorbeeld het ontginnen en bedijken van land zoals 
ook rond de Dollard bij onze boerderij Kloostergare uit Beerta in het 
NOM. Maar ook bij de turfwinning in de kop van Overijssel waren 
het de monniken die dit initieerden en organiseerden. 

 Het gebied van het Hollands Noorderkwartier werd vanaf 
ongeveer 950 groots ontgonnen. Het was een groot veengebied en 
werd goed bewerkbaar door onder andere een wat droger 
wordende bovenlaag en een wat natuurlijke afwatering. Voor 

bouwland was echter een ingrijpendere ontwatering nodig. Het 
gevolg van veel ontwatering is een inklinking van de bodem en 

https://historiek.net/abdij-van-egmond-sint-adelbertabdij/4261/#:~:text=De%20abdij%20van%20Egmond%20is%20de%20oudste%20abdij%20in%20Nederland,schrijfkamer%20waar%20codices%20werden%20uitgeschreven.&text=Een%20van%20de%20belangrijkste%20boeken,deze%20abdij%20rond%201100%20geschreven.
https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/CVC/1996-06-01/edition/0/page/8?query=
https://www.historischegmond.nl/egmond-binnen
https://www.historischegmond.nl/egmond-aan-den-hoef
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oxidatie, en dat met een stijgende zeespiegel, de vele groter 

wordende stromen en de veel zware stormen, zorgden voor een 
gebied met enorme meren die steeds groter en dieper werden. 
Bedijkingen en ontwateringen met molens werden noodzaak om het 
gebied te behouden. In herfst- en winterperiodes keerde de 
tijdelijke bewoners van het toekomstige Schermereiland terug naar 
de strandwallen aan de kust rond Egmond en Heiloo.  

De strijd tegen het water heeft langzaamaan wat effect en men 
gaat zich er permanent vestigen. De veilige kustgebieden worden te 
vol en er is te weinig grond voor voedsel. In 1063 wordt er in het 

noordelijke deel een kapel gevestigd op de plaats waar nu de molen 
De Havik staat.  

 

 
Het genoemde eerste kerkje, anoniem,  

naar Pieter Cornelisz. Cort, 1607 

 

In 1248 ontstaat er bij Zijpe echter een zeegat en het Almere 
krijgt meerdere openzeeverbindingen en via diverse rivieren en het 
IJ dringt water (door rivieren die in het Almere en de Zuiderzee 
uitmonden grotendeel brak water) steeds meer het Hollands 
Noorderkwartier binnen. Hierdoor ontstaan de grote meren en 
leven op het Schermereiland is in de wintermaanden niet meer 

mogelijk. Het gebied tussen de Schermer en de Beemster die nu 
ontstaan wordt verlaten, maar de kolonisten komen vanuit Heiloo, 
Akersloot en Limmen in het voorjaar terug om dieren te laten 

https://www.google.com/maps/place/De+Havik/@52.5926552,4.8451235,3589m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c5ff84b5ac4071:0xc86307ff74f09b8d!8m2!3d52.5926647!4d4.8626084
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grazen en turf te steken. Toch blijven zij proberen weer terpen te 

bouwen en dijken op te werpen om het gebied toch voor bewoning 
geschikt te maken.  

Om geen last meer te hebben van de zee wordt in 1264 de 
Rekere bij Zijpe afgesloten. Ook de Zaan, de verbinding tussen het 
Starmeer en het IJ, wordt afgesloten. De zuidkant in 1319 en de 
noordkant in 1325. 

Omstreeks 1300 laat graaf Floris V alle dijkjes met elkaar 
verbinden en begonnen de contouren van het Schermereiland vorm 
te krijgen. Er ontstaat een landschap met veel slootjes, dammetjes, 

dijkjes en sluisjes. De boeren doen wat aan akkerbouw, hebben 
varkens, geiten en kippen en doen aan binnenvisserij. Voor dit alles 
moet een smaltiend (een tiende deel) aan de abdij van Egmond 
worden afgedragen. 

Nu het water bijna geen overlast meer geeft, kan men zich 
wijden aan veeteelt, verbouw van vooral gerst en rogge en de 
binnenvisserij. Alkmaar wordt een belangrijk afzet gebied en de 
Engelsen zijn gek op de Hollandse paling. Er ontwikkeld zich wat 
handel via alle waterwegen die er zijn. 

Rond 1550 komen de eerste windmolens om het land droger te 
maken en dus geschikter voor koeien en schapen. Het 
inwoneraantal neemt toe omdat het een goed gebied is.  

Van oorsprong had het gebied veel gemengde bedrijven, veeteelt 
in dienst van de landbouw, maar in de 14e eeuw was akkerbouw 
niet meer mogelijk omdat de bodem te nat werd en ging men over 
op veeteelt waardoor boter, kaas, vlees, maar ook vis, tegen graan 
werd geruild. De plaatsen Graft en De Rijp ontwikkelden zich tot 
handelscentra. Omdat de meeste bewoners op het Schermereiland 
doopgezind waren en op het Schermereiland hun geloof vrij konden 
belijden, begon het dorp Graft zich als eerste te ontwikkelen. Elders 
op het Schermereiland werd een dam gebouwd waarin een overhaal 
of overtoom om de schepen over de dijk naar de Beemster te 
verplaatsen. Een eind verderop ontstond De Rijp aan de westelijke 
oever van de Beemster. Omdat het aantal haringbuizen groeide 
werd er in 1594 bij De Rijp een houten sluis aangelegd waardoor de 
schepen naar buiten en naar binnen konden. Deze sluis is gebouwd 
door de vader van Leeghwater en zijn zoon Jan. De Rijp 

ontwikkelde zich en werd uiteindelijk belangrijker dan Graft. 
Belangrijk werden de haringvangst en -handel. Ook de walvisvaart 
in het noordpoolgebied ontwikkelde zich en het walvisvet werd in 

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20060324:newsml_946831cc07c79c1ef9558523e65beec6


 

Hoe komt het dat wij moeten polderen en hoe deden we dat, deel 3 - Pagina 7 van 16 

 

De Rijp tot traan verwerkt. De zeevaart bracht veel 

nevenindustrieën met zich mee: scheepsbouw, traankokerijen, 
kuiperijen en touwslagerijen waar hennep tot scheepstouw en 
visnetten werden verwerkt. Het ging goed met het Schermereiland 
en zeker met De Rijp. 

 Gedurende de 16e - 18e eeuw was de omgeving van Graft en De 
Rijp redelijk welvarend. Handel en nijverheid bleven zich 
uitbreiden: olieslagerijen (olie voor voeding, verlichting, zeep en 
verf), bierbrouwen, beschuit bakken, tonnen kuipen, hennep 
hekelen, spinnerijen, netten breien, touw slaan, zeil tanen, 
houtzagen, timmerijen en haringbuizen bouwen. 

Graft en De Rijp werden toen na de Zaanstreek het tweede 
centrum voor industriemolens benoorden het IJ. Hennepkloppers, 
houtzaagmolens, oliemolens en meelmolens (ook in het Zuideinde 
van Schermer en Schermerhorn) beheersten het landschap. In De 
Rijp stonden meer molens dan in Graft. Door het inpolderen van de 
Schermer en de Beemster kwam er een einde aan de 
binnenvisserij. 

Voor uitgebreide informatie over het Schermereiland, klik hier. 

 

 

 
Bovenstaande kaart van Bilhamer / Beeldsnyder, Joost Janszoon (1521-1590), 

datering 1608, is een uitsnede van een ontzettend gedetailleerde kaart van 

http://home.planet.nl/~mante243/index.html#algemeen
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Noord-Holland in kleur in hoge resolutie. Klik hier voor downloadpagina. Klik op 

downloadicoontje links en scroll omlaag. 

 
Het Schermereiland tussen de Schermer en de Beemster  

Detail van een grotere kaart., link kaart 

Dit detail komt van een kaart van Jan van Jagen 1778, naar Joost Jansz. 
Bilhamer uit 1608. Dit waren oorspronkelijk drie kaarten, boven, midden en 

onder die door Jan van Jagen zijn samengevoegd tot één kaart. 

Wat betreft de windwatermolens op het Schermereiland, die 
stonden er al sinds de eerste bedijkingen van het Schermereiland. 
Soms kleine bouwseltjes die men elkaar had gezet maar ook al 
gauw grotere molens via min of meer officiële tekeningen. 

In deze link is kunnen kaarten van toen en nu over elkaar 
heengelegd worden, zodat je ook de grenzen toen op nu kunt zien. 

 

Ontstaan gebieden en afwateringsproblemen met name Rijnland. 

Zo’n 5000 jaar gelden ontstonden langs onze kust de eerste 

strandwallen door de aanvoer van zand tijdens stormen en de 
getijdenstromingen. Omdat de krachten van de vloedstroom sterker 
zijn dan die van de ebstroom, kan er aangespoeld zand blijven 
liggen. Deze strandwallen beschermenden het daarachter liggende 
land tegen de zee. De uitmondingen van de rivieren zoals de Rijn, 
de Maas, de Vecht (Zuiderzee) en de Oude Rijn zorgden voor 
zeegaten die bij zware stormen voor problemen in het 
achterliggende land kon zorgen. Achter de strandwallen ontstonden 
grote veengebieden waar in eerste instantie niemand woonde. 
Veengebieden strekten zich uit van globaal ZW Nederland naar NO 
Nederland. 

https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/FDED8014FB8E11DF9E4D523BC2E286E2
https://www.rijksmuseum.nl/nl/mijn/verzamelingen/2299706--jelle-ontwerp/historische-kaarten-holland-noord/objecten#/RP-P-AO-7-65,23
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/beelden/beelden-2/detail/media/6f44a88a-3958-4479-5ca6-a5f3f88f5cd1?mode=detail
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De mensen vestigden zich op de strandwallen en de stevigere klei 

langs de rivieren. Omdat in de 9e eeuw de bevolking flink toenam, 
moesten er landbouwgebieden gevonden worden en gingen mensen 
de veengebieden in.  

Vanaf de strandwallen en de oevers van de rivieren en de kreken 
trok men het veen in. Door het 
graven van lange evenwijdig 
sloten ontwaterde het veen en 
ontstonden er lange bewerkbare 
stroken grond tussen de sloten 

en was landbouw mogelijk. In 
Rijnland bouwde men boerderijen 
op de koppen van de percelen 
waardoor er lange lintdorpen 
ontstonden. Zo werd er in 
Rijnland van 900 tot 1300 het 
veen in cultuur gebracht en 
waterde het veen af op de Oude 
Rijn en het Spaarne. Naarmate 
het veen verder werd ontgonnen 

en ontwaterde, klonk het veen in 
en zakte in de loop van tijd zoveel dat het ontwateren een 
probleem werd zoals in alle in cultuur gebrachte veengebieden. 
Maar in Rijnmond ontstonden de problemen al in de 12e eeuw 
omdat de monding van de Oude Rijn bij Katwijk dichtslibde. 
Regenwater en rivierwater konden niet meer weg en het Rijnland 
overstroomde in de wintermaanden en het voorjaar. In 1165 werd 
er bij Zwammerdam een dam in de Oude Rijn gebouw om water 
van het achterliggende gebied tegen te houden, met als gevolg 

waterproblemen in Utrecht. Uiteindelijk kwam er een compromis 
door het bouwen van een doorlaatopening die bij eb opengang. De 
problemen waren nu minder maar niet opgelost. Als vervolg-
oplossing werden er watergangen gegraven van de Oude Rijn de 
noordelijkere meren vanwaar het water naar het Spaarne en het IJ 
kon.  

Dit werd gedaan op grond van een overeenkomst tussen de graaf 
van Holland en de bisschop van Utrecht. Als tegenprestatie voor het 
graven van deze watergangen, waardoor ook het overtollige water 
uit het land van Woerden naar het Spaarne en het IJ werd 
afgevoerd, moest de afsluiting in de Rijn verwijderd worden. 
Bijkomend voordeel was dat het IJ rond die tijd een binnenzee 

Kaart rond 800. Bruin is veen. 
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werd, waardoor het waterpeil daalde wat gunstig was voor de 
afwatering door een lager waterpeil, maar nu wel met eb en vloed. 

 
In 1280 kwam de Kolksluis bij Spaarndam gereed. De sluis is gebouwd met 

gebruikmaking van een kolk (wiel), een meertje dat ontstaan is door een eerdere 
dijkdoorbraak. Het was de eerste sluis met deuren aan de zeezijde aan het IJ en deuren 

aan het binnenwater het Spaarne. De gerestaureerde sluis is nog steeds in gebruik naast 
de nieuwere Grote Sluis. Kaart van net voor de inpolderingen van de IJ-polders tussen 

1865 en 1872. 

Link 1 en link 2 

 

 
Rond 1500 kwamen de sluizen bij halfweg pas die, evenals de sluis bij Spaarnwoude, 

uitwateringssluizen waren voor Rijnland. In eerste instantie via Leidsmeer, 

Haarlemmermeer en spieringmeer en later de boezem van de ingepolderde 
Haarlemmermeer. De eerste sluizen waren van hout en moesten ongeveer elke 25 jaar 

vervangen worden. Gravure 1829 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolksluis_Spaarndam
https://www.stichtingkolksluisspaarndam.nl/geschiedenis/geschiedenis.htm
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Kaart met de drie sluizen bij halfweg, Duyndam, Hendrick Symonsz, 

gedateerd 1625 – 1627. Noorden is onder, link 

 

 
Gravure uit 1654. Onderdeel van de uitgave Swanenburch, Gemeenlants 

Huys van Rijnland, gelegen tussen Haerlem ende Amsterdam. Gravures 
gesneden door Jan Mathijs, met onder andere ontwerpen van het Huis 

Swanenburg. 

https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/FA08417BCBEF983F79C84D2F712EFC0E/media/d0926112-10c4-6024-5969-6b05d24e359a?mode=detail&view=horizontal&q=halfweg&rows=1&page=17&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201650%5D
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Nadeel was dat door inklinkingen en oxidatie van de veenlaag het 

maaiveld enkele meters kon dalen. Langzaamaan gaat men ook 
bedijkingen uitvoeren langs de watergangen om ervoor te zorgen 
dat het water niet weer het land instroomde. Ontwateren gebeurde 
via sluisjes of klepduikers om bij lager water buiten de 'polders' 
water te kunnen lozen. Uiteindelijk blijken deze sluisjes en 
klepduikers ook niet voldoende te helpen en 
komen de molens in beeld. In het begin met 
de hand of met een paardenwatermolen.  

In die tijd ontstonden ook de 

(hoog)heemraden die het beheer hadden 
over bepaalde waterschappen. Dat systeem 
bestaat nog steeds. 

Op de koppen van de percelen bouwden 
de ontginners boerderijen. Zo ontstonden 
lange lintdorpen. Tussen 900 en 1300 is op 
deze manier het veen aan beide kanten van 
de Oude Rijn en in de omgeving van het 
Spaarne in cultuur gebracht. 

 

Dammen, overhalen en verlaten. 

Om in een gebied zo min mogelijk overlast te hebben van rondom 
liggende wateren met een hogere waterstand dan in jouw wateren, 
werd de verbinding soms afgesloten met een dam. In die dammen 
werd dan vaak wel een sluis gelegd om bij een lager buitenwater, 
toch te kunnen uitwateren. 

Die sluizen konden een klep hebben die bij hoger water aan de 

buitenkant vanzelf dichtging. Een andere mogelijkheid was een 
sluis met een schuif. 

De bekendste dammen zijn tussen de Amstel en het IJ waar 
Amsterdam is ontstaan, en tussen de Rotte en de Merwede, 
tegenwoordig de Nieuwe Maas, waar Rotterdam is ontstaan. 
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Uitwateringsluisjes waren er al heel vroeg. In 1155 wordt er in een brief van de 

bisschop van Utrecht al over gesproken. Ook werden veel dammen van 

uitwateringssluisjes voorzien zoals bij de Rotte (Rotterdam) die, als dat nodig was, bij 
eb opengingen om uit te wateren. Bij opkomend water sloten ze vanzelf weer. 

Afbeelding van kaart van Jan Jansz Potter van de Rotte uit 1567. 

 

De sluis in de Rotte is rond 1942/1943 

teruggevonden en moet al voor 1375 werkend 
zijn geweest omdat de straat er overheen 

toen al bestond (Nauwe Kerkstraat). Deze 
uitwateringssluis bestond uit een houten 

koker met klep met een drijvend vermogen 
die onderaan scharnierde en bij opkomende 

water weer sloot. 

Hiernaast de afbeelding van de bijna intacte 

opgegraven sluis. 
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 De Gouwsluis Alphen 

aan den Rijn. Deel van de 
pentekening, van Jan 

Daemsz. Omstreek 1562.  

Archief 

Hoogheemraadschap van 

Rijnland, Leiden. 

 

 

 

 

Het afdammen gebeurde dus vooral omdat twee wateren een 
ander waterniveau moesten hebben. Bij het afdammen van wateren 
ontstond dan weer het probleem dat schuiten niet meer van het 
ene in het andere water konden komen of zich konden verplaatsen 
naar een water met een ander waterniveau. Dit probleem werd 
opgelost door het aanleggen van een ‘overhaal’ of een ‘overtoom’. 
Naarmate een het polderniveau verder inklonk werden de 
waterhoogteverschillen groter en het afwateren lastiger. 

 
Overhaal Hildam onder Benthuizen, 1613.  

Principe van een overhaal 
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Doordat de weg die er langs liep nog steeds zo heet, is/was de 
bekendste overtoom die in Amsterdam die ongeveer gelegen heeft 
bij de kruising Amstelveenseweg en de Overtoom. Althans de naam 
Overtoom. 

 
Gezicht op de Overtoom bij Amsterdam, Simon Frisius, 1601–1648 

voor meer over deze overhaal, link 1 en link 2 

 

Hier en daar worden nog steeds overhalen gebruikt zoals in Broek 
op Langedijk. O.a. in Broekerhaven is een bijzondere overhaal. Een 
schip wordt door een speciale hijskraan van het ene water naar het 
andere water getild. Link YouTube overhaal van Broekerhaven en 
Averhoorn. 

Op een later moment begint men veel overhalen of overtomen te 
vervangen door houten schutsluizen, ook wel ‘verlaten’ genoemd. 
Deze ‘verlaten’ hadden aan beide kant een op- en neergaande 
schuif, welke later vervangen werden door de ons nu bekende 
dubbele sluisdeuren in een punt naar het hoogste water dat de 
deuren dichtduwt. Voordeel was dat schuiten makkelijker van het 
ene in het andere water konden komen. Een nadeel was dan weer 

https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/631F8CFCFB8F11DF9E4D523BC2E286E2/media/1e1c946a-502e-bf75-f0a0-c80aa83ed1cd?mode=detail&view=horizontal&q=overhaal&rows=1&page=11&fq%5B%5D=search_s_afbeelding:%22Ja%22
https://www.wikiwand.com/nl/Overtoom_(Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=DFQU789Mx0c
https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/60079014FB8F11DF9E4D523BC2E286E2/media/ae6a670e-068e-63a7-d4fb-af0a93e6f7a0?mode=detail&view=horizontal&q=kaart%20beemster&rows=1&page=9&fq%5B%5D=search_s_afbeelding:%22Ja%22
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dat er bij het schutten van de sluis weer veel water de polder in 
kon stromen.  

 
Ook lang de Rotte stonden diverse ‘verlaten’ zoals op de afbeelding van kaart 

van Jan Jansz Potter van de Rotte uit 1567. 

Vaak stond er in de buurt van een verlaat een molen waar de 
molenaar dan ook het beheer van het verlaat had. In Bleiswijk is 
het Bleiswijkse verlaat gerestaureerd en heeft inmiddels geen 
schuiven meer maar draaideuren die tegen elkaar in de richting van 
de hoogste waterstand staan, waardoor de sluisdeuren vanzelf 
dichtgedrukt worden. 

 
Bleiswijkse verlaat 

-.-.-.-.- 


