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Tot slot nog de Dollard en de Haarlemmermeer. De Dollard omdat 
dit wat onbekendere gebied gekoppeld kan worden aan de boerderij 
Kloostergare uit Beerta. Het Haarlemmermeer dat de 
Haarlemmermeer werd omdat dit enorme wateroppervlak niet meer 
met molens, maar met drie stoomgemalen werd drooggemaakt. 

 

De Dollard. 

In deze reader neem ik ook de situatie rond de Dollard mee 
omdat een groot deel van het Oldambt in noordoost Groningen 
waar de boerderij Kloostergare uit Beerta stond, daar mee te 

maken had. Dit is een gebied met 
polders dat minder op de voorgrond 
treedt dan die in Noord- en Zuid-
Holland. Langzame bedijkingen zijn 

minder spectaculair dan een hele 
binnenzee als de Beemster inpolderen. 
Maar ook hier is altijd een strijd tegen 
het water gevoerd. 

Rijpermolengang Beemster 
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Groningen ligt ten noorden van het hoger gelegen Drents plateau 

met o.a. de Hondsrug als bekendste noordelijke 
stuwwal die noordwest-zuidoost door het gebied 
loopt. Het gebied van het plateau werd aan bijna 
alle kanten omgeven door veengebieden met in 
het noorden en noordwesten zeeklei. De 
afwatering gebeurde in noordelijke richting en 
vooral langs waar nu de stad Groningen ligt.  

De inbraakgebieden langs de randen van de 
Dollard bestaan uit zeer vruchtbare, veelal zware 

klei en zijn zeer vruchbare agrarische gronden. 

Eerder in deze reader is een deel van de 
geografische ontwikkeling van Nederland globaal aangegeven. 
Zoals op de kaarten hieronder (uitsneden eerder geplaatste 
paleontologische kaarten) te zien is, is het gebied rond de Dollard 
in de loop der eeuwen nogal verandert.  

9000 v Chr. 

  

5500 v Chr.  3850 v Chr.  

2750 v Chr.  1500 v Chr.  500 v Chr.  
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100 v Chr.  800 n Chr.  1250 n Chr.  

1500 n Chr.  1850 n Chr.  2000 n Chr.  

 

In het begin van het holoceen (9000 v Chr.) was het gebied langs 
de Dollard een zandlandschap met een zee die zo’n tien meter lager 

lag dan tegenwoordig. Door deze lage waterstand en de 
afwateringen vanuit het Drents Plateau ontstond hier een 
veenlandschap dat met de zeespiegelstijging steeds verder naar het 
zuiden opschoof. 
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Zo’n 1000 jaar geleden zocht men in noord Nederland 

verhogingen om die extra te verhogen om als woonplaats te 
kunnen dienen en beter beschermd te zijn tegen extra hoog water 
bij stormen die het land overspoelden. Niet veel later begonnen 
monniken deze ‘wierden’ met elkaar te verbinden met eenvoudige 
dijken van zo’n 1 - 1½ meter hoog. Doordat de zeespiegel nog 
boven het maaiveld lag had met de Westerwoldsche Aa en de 
Tjamme voldoende natuurlijke afwatering. Maar ook hier diende het 
probleem van een verlaging van het maaiveld zich aan omdat het 
veen werd afgegraven gevolgd door ontwatering, inklinking en 

oxidatie van dat veen. Een lager maaiveld en een stijgende 
zeespiegel in combinatie met niet te beste dijken zorgen voor 
menige overstromingen 
van het land achter de 
dijken door de vele 
stormvloeden in de 
middeleeuwen die ook dit 
gebied teisterden. 
Dijkonderhoud was duur en 
daar ontstond veel 

onenigheid over  
(’.. ook maar een penning 
uit te geven, waar anderen 
van zouden kunnen 
profiteren’ (Van Rossum, 
1990 p.13), met als gevolg 
nog slechter worden de 
dijken. De stormen van 
1277, 1287,  1377 en 1466 

deden de dijken ook geen 
goed en vervolgens weer in 1507, 1508 en april 1509. De 
daaropvolgende in september 1509 verwoeste de laatste dijken 
langs de rivier de Eems en Reiderland en een  groot deel van het 
Oldambt kwamen onder water te staan.  Zo’n dertig dorpen en 
enkele kloosters verdwenen in het water en veel burgers 
verdronken. Ee 
n grotere handelsstand als Torum aan de monding van de Eems 
verdween. (bron afbeelding, blz.23). De Dollard bereikt zijn 
grootste omvang. 

Bij het huidige Winschoten ontstond een soort schiereiland (zie de 
kaarten op de volgende bladzijde), waarvan de beide zijkanten 
langzaamaan weer dichtslibden en ingepolderd werden. In de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerwoldse_Aa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tjamme_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cosmas-_en_Damianusvloed_(1509)#:~:text=De%20stormvloed%20van%201509%2C%20ook,25%20op%2026%20september%201509.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Torum
https://frw.studenttheses.ub.rug.nl/2206/2/RJ_Reinders_Thesis_Stormvloeden_1.pdf
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daaropvolgende tijd begint men steeds meer en meer te bedijken, 

veelal volgens het Duitse Sleeswijk-Holstein systeem. Men noemt 
dit ook wel ‘boereninpoldering’. Er werden greppels gegraven in een 
ruitvormig patroon in de bestaande kwelders waardoor het water 

sneller bij de kust kwam 
waardoor aanwas met slib 
werd versneld. Instromend 
water bij eb gaat trager dan 
binnenstromend water bij 
vloed, waardoor er meer 

sediment achterblijft. Bij 
voldoende hoogte werd het 
gebied bedijkt en ik gebruik 
genomen als bouwland en 
gaat men buitendijks weer 
opnieuw beginnen. Zo groeit 
het land in de loop der tijd 
aan. 

Bijzonder is dat het Oldambt is dat in de middeleeuwen een sterk 
landsheerlijke of feodale macht ontbrak, waardoor  het recht op de 

onbeheerde gronden, d.w.z. de woeste gronden en dus ook op de 
aanwassen, voor de boeren zelf was. Dit was en bleef eigendom 
van de boeren en heet het ‘recht van opstrekking’. Dit hield in dat 
ze het eigendomsrecht kregen zodra was vastgesteld dat het 
aangeslibde land ‘begaanbaar en beweidbaar’ was.  

De boerderij 
Kloostergare uit Beerta 
(rood/gele blokje) zal net 
op de rand van de nieuwe 

inpolderingen hebben 
gelegen. Dit is moeilijk 
precies na te gaan omdat, 
als de kaarten transparant 
over elkaar liggen, de 
verhoudingen tussen de 
kaarten verschillend zijn, 
ook t.o.v. google maps. 
Het Groninger Archief 
geeft aan dat als 
Kloostergare al in een 
ingepolderd gebied lag, dit 
waarschijnlijk al in de 
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oudste inpolderingen zou zijn geweest, mogelijk al uit de 16e eeuw, 

zoals op het kaartje hiernaast ook aangegeven. 

Op de kaart zijn de (vermoedelijke) jaren van inpolderingen 
aangegeven en een groot deel van de Dollard is weer land 
geworden.  bron: nl.wikipedia.org. 

De beide inhammen naast het ontstane schiereiland slibden 
langzaamaan weer dicht waarna inpoldering mogelijk werd. 

Op de volgende pagina een kaart uit ‘Boerderijen en hun 
bewoners. Boek II. (Boerderijenboek Beerta)’, met links onderaan 
in rood boerderij Kloostergare aangegeven. 

Meer info over rond de Dollard. 

− Stormvloed 1509, Geschiedenis van de Dollard, archieven.nl (het 
genoemde Ulsda lag een 3km ten NO van de boerderij 
Kloostergare uit Beerta) 

− Perceptie van stormvloeden, met name hst. 2., link  
− Beheersplan Dollard 2016-2034, groningerlandschap.nl 
− Rampspoed in de Dollard/Reiderland, link 
− Het Dollardgebied, uitvoerig bodemkundig en landbouwkundige 

onderzoeken, link  
− Canon van het Oldambt, canonvannederland.nl 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oldambt_(landstreek)
https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=210&miadt=5&miaet=185&micode=1957&minr=11156376&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2
frw.studenttheses.ub.rug.nl
https://www.groningerlandschap.nl/assets/uploads/2016/05/Beheerplan-Dollard-2016-extra-klein.pdf
http://www.weikopiebes.nl/f/d_extra/1550Dollard1900_klein.htm
https://edepot.wur.nl/317240
https://www.canonvannederland.nl/nl/groningen/oldambt
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Linksonder bij 5 de ligging van de boerderij Kloostergare uit Beerta. 
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Van ‘het’ naar ‘de’ Haarlemmermeer. 

Zo rond het midden van de 13e eeuw ontstaan door 
overstromingen tussen Amsterdam en Leiden vier kleine meren die 
door landstroken van elkaar gescheiden zijn. Het zijn (van noord 
naar zuid) het Spieringmeer, daaronder het oude Haarlemmermeer, 
naast de oude Haarlemmermeer het Oude Meer en in het zuiden 
het Leidsche Meer, die samen een oppervlakte van 9.100 hectare 
hebben. De tussenliggende landstroken en de omringende gronden 
zijn goede bouw– en weilanden, maar met iedere flinke storm 
kalven er delen van de slappe oevergronden af. Verschillende 

dorpjes verdwijnen in de meren zoals Nieuwerkerk aan de oostkant 
van het dan nog kleine Spieringmeer en ook het toenmalige dorp 
Rietwijk, ten zuidoosten van Nieuwerkerk, verdween in de golven. 
Beiden, zoals veel meer land, werden verzwolgen door de 
“waterwolf” het Haarlemmermeer. 

 

Rond 1583 zijn alle tussenliggende stukken land verdwenen  
en hebben de vier meren zich verenigd tot één groot meer, met een 

risicovolle scheiding in het noorden bij halfweg. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwerkerk_(Haarlemmermeer)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rietwijk
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bron: tijdschriften.archiefalkmaar.nl, link 

 

https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/UVH/2009-01-01/edition/null/page/52
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In de loop van zo’n 300 jaar (midden 13e eeuw – tweede helft 16e eeuw) 
ontstaan het Spieringmeer, het oude Haarlemmermeer, het Oude Meer en 
het Leidsche Meer en hebben ze zich verenigd tot één groot bedreigend 

meer. 

Door turfwinning, eerst door veen te steken en later door 

baggerturven, bleef het maaiveld langs de over dalen. Dit samen 
met wind en water zorgde voor steeds meer afslag. Bij steeds 
grotere meren is het negatieve effect van de golfslag ook grooter. 
Omdat de meeste winden uit het westen kwamen was de afslag aan 
de oostoevers, richting Amsterdam het grootst.  

Een bijkomend probleem zou ook kunnen zijn dat de verbinding 
tussen het Spieringmeer en het IJ bij Halfweg, die minimaal was, 
het zou begeven waarbij het IJ en het Haarlemmermeer zich 
zouden kunnen verenigen.  

Reeds in de 16e eeuw waren er plannen om de Haarlemmeer 
droog te leggen. Ook Leeghwater had daar duidelijk zijn ideeën 
over die hij vastlegde in ‘Het Haarlemmermeerboek’ (link1 – link2). 
Maar niet iedereen was voor drooglegging. Het Rijnland gebruikte 

https://www.gutenberg.org/ebooks/29967
https://www.dbnl.org/tekst/leeg001haer01_01/leeg001haer01_01.pdf


 

Hoe komt het dat wij moeten polderen en hoe deden we dat, deel 8 - Pagina 11 van 16 

het meer om via de sluizen op het IJ uit te wateren. Zie ook reader 

deel 3, onderdeel ‘Ontstaan gebieden en afwateringsproblemen met 
name in Rijnland.’. 
 

 

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

Spaarnwoude, uitwateringssluizen waren voor Rijnland.  
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Maar er waren ook 

tegenstanders die hun eigen 
belangen hadden. Leiden had het 
vroonrecht, dat wil zeggen recht 
op pacht van een deel van de 
winst op de gevangen vis en veel 
vissers leefden van de visvangst. 
En dan de scheepvaart via het 
Haarlemmermeer waarbij 
Haarlem en Amsterdam via het 

Haarlemmermeer met de steden 
in Zuid-Holland en Zeeland zoals 
Gouda, Dordrecht, Rotterdam en 
Middelburg waren verbonden.  

Serieuze plannen voor het 
droogleggen van de 
Haarlemmermeer zijn er in 1615-
1676, van 1720-1778 en van 
1807-1855. Met name in de 
tweede periode verzetten 

Amsterdam, Leiden en 
Amsterdam zich omdat zijn bang zijn voor hun 
scheepvaartbelangen. Daarnaast is men bang voor de 
waterverversing in hun grachten door met zg. vuilmolens. In het 
plan van Leeghwater uit 1641 wil hij 160 achtkantige molens 
gebruiken en de kosten worden geraamd op  f 3.690.000,00. Dit is 
lastig naar huidige bedragen om te zetten, maar de calculator van 
het CBS geeft aan dat als dit bedrag in 1900 nodig zou zijn 
geweest, dat in 2021 een bedrag van € 515.864.247,11 nodig zou 

zijn geweest, een stijging van 2980%. 
  

https://onh.nl/verhaal/scheepvaart-over-het-haarlemmermeer
https://onh.nl/verhaal/scheepvaart-over-het-haarlemmermeer
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Kaart van de Haarlemmermeer met daarop aangegeven de uitbreiding door 
landafslag vanaf 1531 tot 1808, noord-hollandsarchief.nl 

 

In 1662 is de nood voor Amsterdam hoog als bij een stormvloed 

het water tot aan de poorten van de stad staat. Optie na optie en 
plan na plan verschijnen, maar tot een daadwerkelijke droogmaking 
komt het pas in het midden van de 19e eeuw. Wel worden her en 
der dijkversterkingen aangebracht. 

https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=7101&minr=5994041&miview=inv2
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Duidelijk is te zien hoe smal en dus kwetsbaar de verbinding 
tussen het Spieringmeer (noordelijke deel van het 

Haarlemmermeer) en het IJ is.  
Links ligt Haarlem. 

In de loop van de tijd zijn er veel kaarten ontworpen met 
mogelijkheden voor de drooglegging van het Haarlemmermeer, zo 
ook de kaart van Leeghwater die hij in 1640 als plan tekende. 

Daarnaast zijn er veel detailkaarten over situaties, aanpassingen 
rond het Haarlemmermeer, de verkavelingen en andere zaken na 
de drooglegging in 1853 verkavelingen, Noord-Hollandsarchief. 

https://www.haarlemmermeermuseum.nl/haarlemmermeer-kaart
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Caerte ende voorbereijdinge tot  het bedijcken ende droochmaken 
vande Haerlemermeer 1640. Leeghwater laat het Spieringmeer en 

het Kagermeer als overloopboezems buiten de ringdijk liggen. 

 

Maar pas na de enorme najaarsstormen van 1836 wordt er door 
Koning Willem I besloten tot drooglegging van het 
Haarlemmermeer. Die plannen gingen uit van drie kleine 
stoomgemalen en 79 windmolens, maar de koning wilde dat men 
keek naar de optie van alleen stoomgemalen waarvan er in 1825 
een in Arkel uiteindelijk goed functioneerde. Het uiteindelijke plan 
bestond uit drie voor die tijd zeer grote gemalen 
en geen gebruikmaking van molens 

in 1840 begon men met de ringdijk van ruim 60 
km aan te leggen  die vijf jaar later klaar was. 
Inmiddels was ook het eerste gemaal, de 
Leeghwater gereed, al snel gevolgd door de 
Cruquius en de Lijnden. In 1848 werd de 
Leeghwater in gebruik genomen en was toen 

het grootst werkende gemaal ter wereld. De 
Leeghwater is nog steeds af en toe in werking, 
alhoewel van het origineel weinig meer te 

De Leeghwater in 1846. 

http://www.haarlemmermeer-geschiedenis.nl/page/133/1845-Bouw-Gemaal-Leeghwater.html
http://www.haarlemmermeer-geschiedenis.nl/page/133/1845-Bouw-Gemaal-Leeghwater.html
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herkennen is. De Cruquius is van de die gemalen het meest 

authentiek gebleven en ingericht als museum. 

Uiteindelijk is in 1852 het Haarlemmermeer droog en de 
Haarlemmermeer geworden. 

 

Haarlemmermeer 1850 en 1870, bron topotijdreis.nl 

 

 
-.-.-.-.- 


