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De strijd tegen het water is het dominante thema in de waterstaatsgeschiedenis van de
kustgebieden langs de zuidelijke oever van de Noordzee. In het grensgebied tussen land
en water hebben mens en natuur elkaar de eeuwen door de voorrang betwist.1 De mens
liet zich bij zijn handelen leiden door ervaringen die in het verleden waren opgedaan,
maar onder bijzondere omstandigheden toonde de natuur tot welk een krachtmeting zij
in staat was. Vanzelfsprekend werd het water dan ook gezien als een bedreiging waartegen de mens zich te weer had te stellen.2 Ter verklaring van dijkbreuken en overstromingen kon worden verwezen naar de straffende hand van God, maar in de twintigste eeuw
is die hand vervangen door extreme situaties als stormvloeden en hoge rivierafvoeren.
In de loop van de twintigste eeuw is steeds meer bekend geworden over het gedrag van
het water. Om te kunnen inschatten wat het effect zou zijn van de aanleg van de Afsluitdijk
op de stormvloedhoogten en de golfoploop langs de Waddenkusten is door de in 1918 ingestelde commissie-Lorentz op basis van de principes van de vloeistofmechanica jarenlang gerekend aan de getijdenbewegingen in het Waddengebied. Daarnaast werd in 1927
het Waterloopkundig Laboratorium opgericht om aan de hand van modellen ervaring op
te doen met het oplossen van technische en praktische problemen. Voortbouwend op die
kennis en inzichten heeft Johan van Veen in de jaren 1930 onderzoek gedaan naar de getijdenbeweging en het sedimenttransport in de Zuidwestelijke Delta. Zijn berekeningen
en bevindingen liggen ten grondslag aan de latere Deltawerken. Na de oorlog heeft ook
het geologisch en bodemkundig onderzoek bijgedragen aan het inzicht in het gedrag van
het water. Door die vermeerdering van hydrologische kennis is in de waterstaatswereld
het besef gegroeid dat rampen niet ontstaan door extreme situaties, maar door menselijk falen. Niet de strijd tegen het water is het centrale thema in het moderne waterbeheer,
maar het werken met het water.
In dit artikel wordt aan de hand van recent onderzoek op exemplarische wijze belicht
wat de vermeerderde kennis en gewijzigde inzichten in de omgang met het water betekenen voor de beoefening van de waterstaatsgeschiedenis. Daarin wordt aangesloten bij
de gangbare periodisering van de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis zoals beschreven door Van de Ven.3 Na een tijd met veel landverlies brak een tweede periode aan waarin
een begin werd gemaakt met de bedijking en landaanwinning. Door de introductie van
de windwatermolen kon dat proces worden aangevuld met het droogleggen van meren.
De derde periode begint omstreeks 1600, toen de landaanwinning door de ruime beschikbaarheid van kapitaal een nieuwe impuls kreeg. Het begin van de laatste periode wordt
rond 1800 geplaatst. Nederland kreeg toen een centrale waterstaatsdienst en bovendien
maakte nu de stoomkracht omvangrijk water- en grondverzet mogelijk.

Bewoning op de kwelders
De invloed van het water op de bewoningsmogelijkheden van het kustgebied was het
meest dominant in de oudste periode. Eerst worden de nieuwe inzichten met betrekking
tot de rol van het water ten tijde van de bewoning van de onbedijkte kwelders besproken
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Afb. 1 Het Waterloopkundig Laboratorium
in Delft. Fotograaf
onbekend, Beeldbank
RWS.

en daarna wordt ingegaan op de thans beschikbare gegevens over de oudst bekende waterstaatswerken.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw bleek uit geologisch, archeologisch en
bodemkundig onderzoek dat de Vlaamse kustvlakte in bepaalde perioden goed bewoonbaar is geweest, terwijl andere perioden geen enkel spoor van bewoning hebben achtergelaten. Die waarnemingen leidden in 1927 tot de theorie van de transgressie- en regressiefasen. Door het stijgen van de zeespiegel zou de zee het land zijn binnengedrongen
(transgressie) en daar zand en klei hebben afgezet. Onder die omstandigheden was bewoning uitgesloten. Toen de zeespiegel na verloop van tijd weer daalde, trok de zee zich
uit het land terug (regressie) en vielen de recent afgezette pakketten zand en klei droog.
Daardoor kon het gebied opnieuw in gebruik worden genomen, totdat een nieuwe transgressie zich aandiende.
In de tweede helft van de jaren 1940 werd tijdens de bodemkartering ook in het Nederlandse kustgebied vastgesteld dat de door de zee afgezette zand- en kleilagen werden gescheiden door begroeiingshorizonten. De Belgische theorie leek daarvoor een passende
verklaring te geven. Bovendien maakte die theorie begrijpelijk dat de eerste bewoners van
de kweldergebieden zich zonder ophoging op de vlakke kwelders hebben gevestigd, terwijl latere generaties aanleiding hebben gevonden om die woonplaatsen op te hogen en
terpen te bouwen. In tijden van een stijgende zeespiegel zou dat een natuurlijke reactie
zijn geweest op de veranderende invloed van het water.
Inmiddels is duidelijk dat de sedimentatie- en bewoningsgeschiedenis van het kustgebied langs de zuidelijke oever van de Noordzee gecompliceerder is dan men vroeger kon
bevroeden. In de laatste millennia was er langs de Nederlandse kust sprake van een continu voortgaande stijging van de zeespiegel, zij het in afnemende mate. Die stijging was
overigens relatief en vooral het gevolg van een steeds lagere ligging van het land. Tijdens
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Afb. 2 Johan van Veen
tijdens de installatie
van de Deltacommissie in 1953. Foto Daan
Noske / Anefo, Nationaal Archief.

de jongste ijstijd was de ondergrond van Scandinavië door het gewicht van de ijsbedekking naar beneden weggedrukt en de bodem van de Noordzee opgestuwd. Na het afsmelten van het ijs veerde Scandinavië op en zakte het Noordzeebekken weg. Aangezien die
opstuwing in het noorden van ons land het grootst was, is de relatieve zeespiegelstijging
in het noordelijke kustgebied groter dan in het zuiden.
Vanwege deze nieuwe inzichten is de theorie van de trans- en regressiefasen inmiddels
ten grave gedragen.4 Daarmee drong zich de noodzaak op om te zoeken naar een nieuw
verklaringsmodel voor de complexiteit van de sedimentatie- en bewoningsgeschiedenis
van het kustgebied. In dat nieuwe model wordt een belangrijke rol toegekend aan het water. Uit de rekenmodellen die Johan van Veen in het begin van de jaren 1930 heeft ontwikkeld, was al gebleken dat de verruiming van een riviermond leidt tot een vergroting van
het volume en de voortplantingssnelheid van het getij.5 Ook had hij al snel door dat de
plannen tot verdere inpoldering van de Biesbosch zouden leiden tot hogere vloedstanden die een bedreiging zouden vormen voor Dordrecht.6 Binnen Rijkswaterstaat waren
Van Veens rekenmethode en bevindingen aanvankelijk omstreden, maar latere ontwikkelingen hebben laten zien dat zijn werkwijze de natuurlijke processen redelijk goed benaderde.
Het nieuwe verklaringsmodel voor de verscheidenheid in de landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van het kustgebied sluit aan bij de ideeën van Van
Veen. Centraal staan daarin de landschappelijke processen die zich voordoen tijdens de
vorming, stabilisering en sluiting van een zeegat. Naast de relatieve stijging van de zeespiegel wordt daarbij rekening gehouden met
de beschikbaarheid van sediment en het zogeheten kombergend vermogen van de zeegaten
in de strandwallenkust. De mate van relatieve
zeespiegelstijging is in grote lijnen bekend en
het kombergend vermogen kan worden afgeleid
uit de aard en de verbreiding van het sedimentatiepakket dat is afgezet, maar over de voormalige beschikbaarheid van sediment is weinig met
zekerheid te zeggen. Sediment dat is afgezet,
moet beschikbaar zijn geweest, maar het blijft
duister waarom dat sediment in de ene periode
wel beschikbaar was en in een andere niet. Sinds
kort is er wat meer bekend over de processen die
zich in het verleden verder uit de kust hebben afgespeeld, maar de factor ‘beschikbaarheid van
sediment’ blijft in het nieuwe verklaringsmodel
een zwak punt.
Dat gezegd zijnde, moet worden opgemerkt
dat het nieuwe model ook sterke punten heeft.
Door het ontwikkelingsproces van een zeegat centraal te stellen, biedt het model ruimte
voor een regionale verscheidenheid in de kustontwikkeling en de bewoonbaarheid. Met de
presentatie van de door hem als ‘zee-inbraakmodel’ aangeduide benadering heeft historischgeograaf Jan Beenakker al in 1987 gepleit voor een meer regionale benadering.7 Als de
zee door de strandwallenkust heen breekt, zal het achterliggende veengebied naar zijn
idee ten dele worden weggespoeld. Een dergelijke doorbraak zorgt echter ook voor een
verlaging van de waterstand. Daardoor wordt het veen in een wijdere omgeving van het
nieuwe zeegat op natuurlijke wijze ontwaterd en geschikt voor menselijke bewoning. De
maaivelddaling die eigen is aan de ontwatering van een veengebied, biedt een volgende
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stormvloed de ruimte om verder in het veengebied door te dringen. De bestaande nederzettingen worden dan verspoeld of overdekt door een laag zand of klei, maar verderop in
het veengebied ontstaan nieuwe mogelijkheden tot bewoning.
Door die latere overstromingen wordt het kombergend vermogen van de zeeboezem
vergroot en schuurt de ebstroom het zeegat dieper uit. Door die verruiming neemt het
volume en de voortplantingssnelheid van het getij toe en wordt de erosieve kracht van het
zeegat vergroot. Alleen de hoogteligging van de pleistocene ondergrond of de vorming
van een resistente kleilaag langs de randen van de zeeboezem kan aan de periodieke herhaling van dat proces een einde maken. Theoretisch kan de beëindiging van dat proces ook
zijn veroorzaakt door de verzanding van het zeegat als gevolg van een versterkte aanvoer
van sediment vanuit de vooroever, maar dat is veelal een speculatieve veronderstelling.
Ook nadat de zeeboezem zijn maximale grootte heeft bereikt, blijft de breed opkomende vloed vanuit de vooroever sediment aanvoeren. Ten dele wordt dat sediment door de
diep aflopende ebstroom weer zeewaarts afgevoerd, maar per saldo is er sprake van een
accumulatie van sediment. Het kombergend vermogen van de zeeboezem neemt daardoor af en als gevolg daarvan vermindert de kracht van de vloed- en ebstroom. Op den
duur lopen de vloeden daardoor minder hoog op en de ebben minder diep af. De kwelders
die eertijds tot net boven het toenmalige gemiddeld hoogwater waren opgeslibd, vallen
door de naderhand lagere vloedstanden droog, terwijl het rond de zeeboezem gelegen
veengebied door een combinatie van voortgaande maaivelddaling en het minder diep aflopen van de ebben steeds moeizamer bewoonbaar wordt. Een verplaatsing van de bewoning van het verzompende veen naar de drooggevallen kwelders ligt dan ook voor de
hand, aldus Jan Beenakker.
Dit zee-inbraakmodel beschrijft de ruimtelijke dynamiek van de bewoning rond een
bepaald zeegat, maar verklaart niet de ongelijktijdigheid van de landschapsontwikkeling
en de bewoningsgeschiedenis rond de verschillende zeegaten. De verklaring daarvoor
moet worden gezocht in de tweemaal daags van zuid naar noord langs de Nederlandse
kust lopende vloedgolf. De massa water die door de aantrekkingskracht van de maan in
die vloedgolf is samengebracht, kan door de wind worden vergroot of verkleind, maar de
gemiddelde waarde van die massa mag voor constant worden gehouden. Die compacte
massa water loopt als een golf langs de Nederlandse kust, tot op de plek waar een zeegat
ontstaat of is ontstaan. Daar lekt dan een deel van het water uit de vloedgolf in de zich uitbreidende zeeboezem weg. Wanneer de vloedgolf de zeeboezem is gepasseerd en de eb
intreedt, zal het weggelekte water zich weer bij de staart van vloedgolf voegen, maar door
dat tijdelijke verlies aan water wordt de vloedgolf verzwakt en lopen de vloeden ten noorden van die zeeboezem minder hoog op. Als een zeeboezem begint te verlanden, treedt
het omgekeerde proces in werking. De vloedgolf verliest dan gaandeweg steeds minder
water en neemt daardoor in kracht toe, waardoor ten noorden van de verlandende zeeboezem de druk op de kust wordt vergroot. Waar zich een zeegat vormt, treedt landverlies op,
maar tegelijkertijd worden de hoog opgeslibde kwelders achter een zich sluitend zeegat
bewoonbaar door het minder hoog oplopen van de vloeden.8
De landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van de Zuidwestelijke Delta
illustreert de regionale verscheidenheid in het proces van landverlies, opslibbing, hernieuwde bewoning en bedijking. Dat de hoog opgeslibde kwelders nog twintig of dertig
keer per jaar konden overstromen, vormde voor de nieuwe bewoners kennelijk geen belemmering om zich daar te vestigen.

Vroegste bedijkingen
Over de ouderdom van de dijken is veel geschreven, maar het laatste woord nog niet gezegd. De vroegste vermeldingen van dijken in schriftelijke bronnen dateren uit de eerste
helft van de elfde eeuw. In Zeeuws-Vlaanderen wordt dan melding gemaakt van Tubindik

8 G.J. Borger, ‘Bewoning op de kwelder. Een
knelpunt in de occupatie
van het kustlandschap’,
in: G. van den Eynde en
L. Toorians (red.), Op zand,
veen en klei. Liber amicorum
Karel Leenders (Hilversum/
Tilburg 2016) 67-75.
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(1025 en 1038) en Isendycke (1046).9 Daarnaast
is van belang de beschrijving die Alpertus van
Metz geeft van de Slag in het Merwedewoud op
29 juli 1018.10 Toen de daar wonende Frisios zagen dat het aanvallende leger zonder paarden
optrok, hebben zij zich volgens de schrijver teruggetrokken op hoger gelegen plaatsen (editioribus locis). Verder stelt hij dat het in het voordeel
van de Friezen was dat zij hun hele gebied hadden omsloten (campum omnem fossis prefoderant).
Aangezien het woord fossa zowel ‘gracht’,
‘sloot’ als ‘dijk’ kan betekenen, heeft lang ter
Afb. 3 Dijkbouw in
discussie gestaan of de Friezen hun gebied in Vlaardingen door dijken dan wel door slomiddeleeuwen (boten hadden omgeven. De door Alpertus genoemde redengeving voor de aanleg van die
ven). Met aarde en
fossae sluit echter iedere twijfel uit. Volgens de schrijver zouden die zijn aangelegd ‘om
zoden wordt een dam
zich te beschermen tegen het tij, dat bij volle maan altijd extra sterk opkomt, ofwel om
opgeworpen die een
vijanden de weg te versperren.’ Sloten kunnen dienstig zijn ter afwering van een vijand,
huis (een dorp?) moet
maar bieden weinig bescherming tegen een springvloed. Ook de vermelding van die edibeschermen tegen het
tioribus locis wijst op dijken, want in de omgeving van Vlaardingen zijn weinig natuurlijke
water. Op de onderhoogten te vinden.
ste miniatuur is een
De gangbare opvatting dat het begin van de middeleeuwse dijkbouw op rond 1000 kan
eiland afgebeeld dat
worden gesteld, wordt door de bovenstaande gegevens onderbouwd. Voor de dijken bij
omzoomd door bomen
Vlaardingen wordt een functie genoemd, maar onduidelijk is hoe die andere dijken hebtegen het water wordt
ben gefunctioneerd. Ook over de regeling van het onderhoud van die vroege dijken is
beschermd. De letters
niets bekend. In 1135 schonk de Vlaamse graaf Diederik van de Elzas een in de parochie
verwijzen naar de tekst. Assenede gelegen schaapskot (bercaria) aan de abdij Affligem en verbond daaraan een vrijMiniaturen in een
stelling de slusa et de dica.11 Daaruit blijkt enerzijds dat de polderlasten over het grondbeveertiende-eeuws hand- zit werden omgeslagen, maar tevens dat de Vlaamse graaf de bevoegdheid had om daarschrift van de Sachvan vrijstelling te verlenen. Onduidelijk blijft of die lasten fysiek dan wel in geld werden
senspiegel, Heidelberg, omgeslagen. De verantwoordelijkheid voor die omslag zal aan een instituut zijn toeverCod. Pal. germ. 164, 9r. trouwd, maar uit de oorkonde blijkt niet dat er toen al een specifieke organisatie voor het
onderhoud van de sluizen en dijken heeft bestaan.
9 M.K.E. Gottschalk, HisIndirect kan het bestaan van een waterschap worden afgeleid uit de overeenkomst die
torische geografie van westelijk
in
1236
werd gesloten tussen de abdij Ten Duinen en de homines de Quartuor Dicis Bergensis
Zeeuws-Vlaanderen tot de Sintofficii.12 De abdij gaf de laatsten toen het recht om twee watergangen aan te leggen door
Elisabethsvloed van 1404. I
(Assen 1955; herdruk, Dieeen uithof van Ten Duinen, maar regelde tevens de afmetingen van die watergangen, de
ren 1983) 20.
vergoeding voor de benodigde grond, de aanleg van bruggen en een eventuele verplaat10 H. van Rij en A.S.
Abulafia, Alpertus van Metz.
sing van de sluis in de richting van de zee. Verder verplichtten de homines van de ‘Vier DijGebeurtenissen van deze tijd
ken’ zich om de afwatering van de abdijgronden te verzorgen. Blijkens het zelfstandig
& een fragment over bisschop
Diederik I van Metz. De dioptreden van de homines, geheel onafhankelijk van het kasselrijbestuur, vertegenwoorversitate temporum et Fragdigden zij een organisatie met een vooral uitvoerende functie, werkzaam in een territomentum de Deodorico primo
episcopo Mettensi (Hilversum rium dat zal zijn begrensd door de dienstbaarheid aan de waterhuishouding. Het heeft
1980) 82; K. Nieuwenechter tot de jaren 1270-1280 geduurd voordat de organisatie van de waterhuishouding
huijse en T. de Ridder, Ad
in Kust-Vlaanderen werd geïnstitutionaliseerd. De zogeheten ‘wateringen’ werden toen
Flaridingun. Vlaardingen in
de elfde eeuw (Hilversum
uitvoerende bestuursorganen met duidelijke bevoegdheden, een vast aantal bestuurders,
2012) 37-38.
een algemene vergadering en een eigen boekhouding. Gefinancierd met behulp van een
11 T. Soens, De spade in de
dijk? Waterbeheer en rurale
eigen grondbelasting, het geschot, konden de bestuurders van de wateringen sindsdien
samenleving in de Vlaamse
13
kustvlakte, 1280-1580 (Gent uit eigen middelen de benodigde waterstaatswerken laten uitvoeren.
2009) 18.
12 Soens, De spade in de
dijk?, 23.
13 Soens, De spade in de
dijk?, 25-26.
14 J. Bazelmans e.a., ‘Zoden aan de dijk. Klein-

Het begin van de middeleeuwse dijkbouw mag dan met recht rond 1000 worden gedateerd, maar het is onmiskenbaar dat het verschijnsel dijk in de Lage Landen al veel eerder
bekend moet zijn geweest. Uit archeologisch onderzoek is inmiddels het bestaan van een
tiental dijken uit de late ijzertijd of Romeinse tijd bekend.14 Van het merendeel van die dij-
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ken is slechts een restant bewaard gebleven in het profiel van een terp. De oudste tot nu
toe bekende dijkrest werd gevonden in Peins (Friesland) en kon op de eerste eeuw voor
Christus worden gedateerd.15 Oorspronkelijk was die dijk 0,6 à 0,8 meter hoog, maar naderhand werd deze in fasen opgehoogd tot 1,0 meter of nog meer.16
Onderzoek heeft uitgewezen dat de kwelders pas in gebruik werden genomen als zij
tot middelbare hoogte waren opgeslibd en niet meer dan zo’n vijftig keer per jaar door
de zee werden overstroomd.17 Van de dijk in Peins zou een redelijk waterkerende functie
verwacht mogen worden, want aangenomen wordt dat de vloeden vóór de aanleg van de
doorgaande dijkringen niet hoger zullen zijn opgelopen dan tot 0,5 of hooguit 1,0 meter
boven de lage kwelders.18 Het tegendeel blijkt echter het geval. Uit het aanzienlijke aantal
sedimentlaagjes dat achter de dijk is afgezet, blijkt dat het door de dijk beschermde gebied zeer frequent moet zijn overstroomd. Ook elders in Friesland is vastgesteld dat de
dijken uit de Romeinse tijd het achterliggende gebied maar matig hebben beschermd.19
Die dijken werden enkele keren hersteld, verzwaard en verhoogd en moeten dan ook een
functie hebben gehad, maar de waterkerende werking staat ter discussie. De werking van
het water kan de dijkenbouwers in Friesland niet hebben verrast, maar waarom dan al
die overstromingen? Van de dijken die in de Romeinse tijd in het kustgebied van de Lage
Landen zijn aangelegd, schijnt alleen de dam waarmee bij Raversijde (Oostende) een geul
werd afgesloten, een permanent waterkerende functie te hebben gehad.20
De dijken die in Friesland werden gebouwd en de dam die bij Raversijde werd aangelegd, staan in duidelijk verband met de uitbreiding van het areaal cultuurland dan wel
intensivering van het gebruik daarvan. In schril contrast daarmee staan de dijken die in
de Romeinse tijd bij Serooskerke (Walcheren) en Stene (Oostende) werden aangelegd op
plekken waar de vangst van mosselen en kokkels een belangrijke bestaansbron was.21 De
vindplaats bij Stene vormde waarschijnlijk een onderdeel van een omvangrijker nederzettingssysteem, maar de in twee fasen opgebouwde dijk bij Serooskerke en de bijbehorende
‘terp’ markeert nadrukkelijk de komende ondergang van het Zeeuwse deel van de Zuidwestelijke Delta. Gescheiden door een forse overstromingsfase werd daar kort vóór en
kort na 200 na Christus op ongeveer hetzelfde tracé een dijk aangelegd.22 Die dijk zal zijn
bedoeld om enig vee te kunnen weiden, maar afgezien van een haardplaat en enig aardewerk ontbreekt ieder spoor van bewoning. De hoeveelheid schelpen die op de flanken van
de terp werd gevonden, overtreft echter vele malen de behoefte van één familie en moet
dus zijn verwerkt en verhandeld. Aangenomen wordt dat de vindplaats slechts tweemaal
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53-61.
15 Bazelmans e.a., ‘Zoden
aan de dijk’, 15.
16 Bazelmans e.a., ‘Zoden
aan de dijk’, 39-47 en 54.
17 Bazelmans e.a., ‘Zoden
aan de dijk’, 31.
18 P. Vos, Origin of the
Dutch coastal landscape. Longterm landscape evolution of the
Netherlands during the Holocene, described and visualised
in national, regional and local
palaeogeographical map series
(Groningen 2015) 87.
19 Bazelmans e.a., ‘Zoden
aan de dijk’, 37, 51 en 57.
20 Zuidhoff en Dijkstra,
‘De oudste dijk van Zeeland?’, 60.
21 Zuidhoff en Dijkstra,
‘De oudste dijk van Zeeland?’, 59-61.
22 Zuidhoff en Dijkstra,
‘De oudste dijk van Zeeland?’, 57.

Afb. 4 Peins, september 1999: de archeoloog Jos Bazelmans
wijst in het profiel van
de opgravingsput de
oudste dijk van Nederland aan. De dijk dateert uit de eerste eeuw
voor Christus. Foto Rob
Jongcurt, Beeldbank
RWS.
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in de zomer en het vroege najaar bewoond is geweest.23 Kort daarna is het gebied door de zee
overstroomd en veranderd in een open marien
milieu met wadden, kreken en lage kwelders.
Dijken zijn niet de enige waterstaatswerken die
in de Romeinse tijd zijn aangelegd. Bij archeologisch bodemonderzoek werd in het Maasmondgebied namelijk een aantal dammen met houten
duikers ontdekt. Dergelijke constructies zijn elAfb. 5 Reconstrucders in het noordwestelijke deel van het Romeinse Rijk nog niet aangetroffen. Van de zestie van een in 2000 bij tien duikers die tot nu toe in de Rijn-Maasdelta zijn opgegraven, werden er dertien op de
de herinrichting van
noordelijke oever van de Maas gevonden. Blijkens 14C-onderzoek dateert de oudste van
de Rotterdamse wijk
die dammen van rond 175 voor Christus.24 Die representeert dan ook onmiskenbaar de
Middelwatering-West
toenmalige stand van de inheemse waterstaatstechnologie. Die duikers en dammen zulaangetroffen dam met len zijn aangelegd om het achterliggende veengebied tegen het opdringende buitenwater
houten klepduiker uit
te beschermen. Zegt de opmerkelijke concentratie in het Maasmondgebied iets over het
de Romeinse tijd. In
gedrag van het water of over de stand van het onderzoek?
het damlichaam werd
Dammen en duikers kunnen alleen functioneren als zij aan weerszijden worden begeeen munt gevonden,
leid door daarop aansluitende kaden of dijken, maar daarvan is tot nu toe in het Maaseen koperen As van
mondgebied geen spoor gevonden.25 Het ontbreken daarvan kan samenhangen met de
Trajanus (98-117 na
vondstomstandigheden. In Serooskerke zijn de restanten van de oudst bekende dijken
Christus). Illustratie
namelijk bewaard gebleven door overstromingen die zich kort na de gebruiksfase hebBureau Oudheidkundig ben aangediend. Zware overstromingen hebben zich ook in het Maasmondgebied voorOnderzoek Rotterdam
gedaan, maar pas in de twaalfde eeuw.26 Voordien kunnen de oude kaden en dijken uit het
(BOOR)/Erfgoedhuis
landschap zijn verdwenen door latere grondbewerking. Ook in Friesland is het merenZuid-Holland.
deel van de vroege dijken naderhand verdwenen en zijn slechts enkele restanten bewaard
gebleven door de latere vergroting van de terpen. Van vóór de twaalfde eeuw zijn dergelijke kunstmatige woonhoogten in het Maasmondgebied niet bekend. Verwonderlijk is dat
niet, want tijdens geologisch onderzoek op de noordelijke oever van de Maas is gebleken
23 Zuidhoff en Dijkstra,
dat de frequentie en intensiteit van de overstromingen al in de Romeinse tijd afnam.27 Dat
‘De oudste dijk van Zeemaakt waarschijnlijk dat de dammen en duikers die daar in de late ijzertijd en de Romeinland?’, 59.
24 T. de Ridder, ‘Wasserse tijd zijn aangelegd, waren bedoeld ter regulering van de waterhuishouding van het
management in römischer
veengebied dat door ontwatering te laag was komen te liggen. Het blijft dan echter nog
Zeit: Die ältesten Deltasteeds moeilijk voorstelbaar dat de bewoners toen geen noodzaak hebben gezien om zich
werke in Westeuropa’, in:
Kulturlandschaft Marsch.
te beschermen tegen het periodiek via de nabijgelegen getijdengeul opdringende water.
Natur - Geschichte - Gegenwart
(Oldenburg 2005) 60-67
(p. 60).
25 De Ridder, ‘Wassermanagement in römischer
Zeit’, 64.
26 M. IJsselsteijn en Y. van
Mil, Atlas van het Westland.
10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling (Bussum 2016)
54 en 56.
27 Vos, Origin of the Dutch
coastal landscape, 288.
28 C. Dekker, ‘De waterstaatsorganisatie’,
in: C. Dekker e.a. (red.),
Geschiedenis van Utrecht I
(Utrecht 1997) 231-247
(pp. 231-233).
29 G.J. Borger e.a., De dam
bij Hoppenesse. Gevolgen voor
de afwatering van het gebied
tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel, 1250-1600 (Hilversum 2016) 27.

In het Rivierengebied is de Lekdijk het oudste waterstaatswerk dat uit historische bron
bekend is. Om die dijk te kunnen aanleggen, moest bij Wijk bij Duurstede de bovenmond
van de Kromme Rijn worden afgedamd. Hoewel die dam zeer schadelijk was voor de
scheepvaart van en naar Utrecht, is in 1122 besloten tot de aanleg daarvan.28 Het is aannemelijk dat de dijk op de noordelijke oever van de Neder-Rijn, Lek en Hollandsche IJssel
niet veel later is gesloten. Gezien de lengte van deze dijk is het ondenkbaar dat die in één
zomerseizoen is aangelegd. Voorafgaand aan de sluiting van die dijk zullen op verschillende plekken dijkvakken met de vereiste hoogte zijn aangelegd, met daar tussen gaten
om de rivier bij grote aanvoeren de benodigde uitvloeiruimte te geven. Nadat alle dijkvakken op hoogte waren gebracht, zal de dijk in één zomerseizoen zijn gesloten door het
dichten van alle gaten.29
Door het sluiten van de Lekdijk werd een groot deel van het Nedersticht gevrijwaard
van wateroverlast in tijden van hoge rivierstanden, maar werd tevens de ruimte die beschikbaar was voor het bergen van het rivierwater ingeperkt. Vanwege die inperking zal
de waterstand bij grote aanvoer zijn opgelopen en daarmee moet rekening zijn gehouden
bij het bepalen van de hoogte van de dijk. Verder moet een inschatting zijn gemaakt van
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het benodigde grondverzet om de arbeidslast zo gelijk mogelijk over de verschillende
dorpen te kunnen verdelen. Onbekend is welke rekenmethoden daarbij zijn gebruikt en
waar de kennis over het gebruik van die methoden kan zijn opgedaan.

Zuidwestelijke Delta
In de twaalfde eeuw werden in het zuiden van de provincie Zeeland omvangrijke gebieden bedijkt.30 De nieuwe inzichten in het gedrag van het water maken begrijpelijk dat die
bedijkingen elders in de Zuidwestelijke Delta landschappelijke gevolgen hebben gehad.
Het kombergingsgebied werd daardoor aanzienlijk verkleind, waardoor de vloedstanden
op de Ooster- en Westerschelde hoger zijn opgelopen en de druk van het water op de aangrenzende landstreken is toegenomen. Eerst worden enkele kanttekeningen geplaatst bij
de dynamiek in de Westerschelde en daarna wordt ingegaan op de situatie in en rond het
bekken van de Oosterschelde.
In de Romeinse tijd werd bij Ellewoutsdijk gedurende korte tijd op het veen gewoond.31
De bewoners hebben toen landbouw bedreven, maar in de stalmest zaten sporen van
planten die slechts in de buurt van zout water groeien.32 Dat maakt waarschijnlijk dat de
kwelders zich op korte afstand van de nederzetting hebben bevonden.33 Ter plaatse van de
latere Westerschelde moet de erosiegeul in de eerste eeuw na Christus dus al veel verder
landinwaarts hebben gereikt dan eerder werd verondersteld.34 Ten tijde van de bewoning
was het getijdensysteem stabiel, want er is toen geen klei afgezet en er zijn geen aanwijzingen voor overstromingen.35
Na verloop van tijd is de bewoning afgebroken en in de vierde eeuw was de omgeving veranderd in een kwelder- en waddengebied.36 Op het Romeinse woonniveau in Ellewoutsdijk werd toen een kleilaag afgezet van een meter dik.37 In de tiende eeuw waren
veel slikken en schorren in de omgeving van Ellewoutsdijk zo hoog opgeslibd dat zij niet
meer bij elke vloed overstroomden en tegen het einde van die eeuw werd het gebied al
weer bewoond. In de elfde en twaalfde eeuw werden er vliedbergen opgeworpen en is

30 P. Brusse en P.A. Henderikx (red.), Geschiedenis
van Zeeland I (Zwolle 2012)
92-95.
31 M.M. Sier (red.), Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd.
ADC Rapport 200 (Bunschoten 2003) 20; P. van
der Heijden en M. Sier,
Wonen op veen. Ellewoutsdijk
in de Romeinse tijd (Utrecht
2006) 17 en 47.
32 Sier (red.), Ellewoutsdijk, 21 en 141-144; Van der
Heiden en Sier, Wonen op
veen, 31.
33 Sier (red.), Ellewoutsdijk, 21; Van der Heiden en
Sier, Wonen op veen, 35.
34 Sier (red.), Ellewoutsdijk, 20.
35 Sier (red.), Ellewoutsdijk, 21.
36 Sier (red.), Ellewoutsdijk, 16.
37 Sier (red.), Ellewoutsdijk, 7.

Afb. 6 In 1375/76 ontstond de Braakman
als zijarm van de Westerschelde ten westen
van Terneuzen. In 1952
werd hij weer afgesloten. Fotograaf onbekend, Beeldbank RWS.
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38 Sier, Ellewoutsdijk, 17;
Van der Heiden en Sier,
Wonen op veen, 19.
39 K.A.H.W. Leenders,
‘De Antwerpse polders
in de Middeleeuwen’, in:
M.C. van Trierum en H.E.
Henkes (red.), Teksten en
lezingen gehouden tijdens het
Symposium Landschap en bewoning rond de mondingen
van Rijn, Maas en Schelde.
Rotterdam Papers V (Rotterdam 1986) 161-168
(pp. 162-165).
40 B. Augustyn, ‘Integratie van natuurwetenschappelijke en historische
bronnen voor de ontginningsgeschiedenis van het
zuidoostelijke Westerscheldegebied’, in: Van Trierum
en Henkes (red.), Teksten en
lezingen, 137-146 (p. 143).
41 A.M.J. de Kraker (red.),
De Westerschelde, een water
zonder weerga. Ontstaans
geschiedenis en kaartbeeld,
havens, handel en scheepvaart,
verkeer, verdronken dorpen,
oorlog en verdedigingswerken,
natuur en milieu en andere
aspecten van de Westerschelde
(Kloosterzande 2002) 11.
42 M.K.E. Gottschalk,
Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen I,
162-163.
43 Brusse en Henderikx,
Geschiedenis van Zeeland I,
293.
44 P.A. Henderikx, Land,
water en bewoning. Water
staats- en nederzettings
geschiedenis in de Zeeuwse en
Hollandse delta in de Middeleeuwen (Hilversum 2001)
153-155 en 127 noot 29
voor het toponiem.
45 A.P. de Klerk, Het Nederlandse landschap, de dorpen in
Zeeland en het water op Walcheren. Historischgeografische
en waterstaatshistorische bijdragen (Utrecht 2003) 206.
46 De Klerk, Het Nederlandse landschap, 205-206.
47 K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen (Woudrichem
2013) 213 en 216; Brusse en
Henderikx, Geschiedenis van
Zeeland I, 196-197.
48 Brusse en Henderikx,
Geschiedenis van Zeeland I, 196.
49 Brusse en Henderikx,
Geschiedenis van Zeeland I,
134.
50 A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland
tot 1299 I (’s-Gravenhage
1970) 9-10.
51 F. Beekman, De Kop van
Schouwen onder het zand.
(Utrecht 2007) 28-29.
52 Beekman, De Kop van
Schouwen, 129.

men begonnen met de aanleg van dijken. In de dertiende eeuw werd de Ellewoutsdijkpolder bedijkt.38
Vanaf 1154 maken oorkonden melding van dijken en bedijkingen in de omgeving van
Antwerpen.39 Nog duidelijker blijkt het landinwaarts opdringen van de invloed van de
zee via de Westerschelde uit een oorkonde van 1183. De Vlaamse graaf Filips van de Elzas
schonk in dat jaar de schorren en slikken tussen Ossenisse en Hontenisse aan de Gentse
Sint-Pietersabdij en omschreef die landen toen als terra maris. Daarnaast kreeg de abdij het
recht op quicquid deinceps ei ex mari accreverit, een aanwijzing dat er nog meer landaanwinst
werd verwacht. In de oorkonde wordt het oostelijke deel van de Westerschelde voor het
eerst als mare aangeduid.40 Daaruit blijkt dat deze zeearm tegen het einde van de twaalfde
eeuw al een aanzienlijke getijdengeul was. De Rillandrug verhinderde daarna nog twee
eeuwen lang een doorbraak in de richting van Antwerpen.41 In de winter van 1375/76 werd
de Braakman gevormd.42 Hierna nam de kracht van de getijdenbeweging in het mondingsgebied van de Westerschelde echter verder toe en kreeg de zeearm de mogelijkheid
om naar Antwerpen door te stoten. Sindsdien werd de Westerschelde steeds belangrijker
voor het scheepvaartverkeer.43
Door de vergroting van de kombergingsruimte in het bekken van de Westerschelde
groeide de kracht van de ebstroom en erodeerde de zuidwestkust van Walcheren. Al in
1293 wordt er melding gemaakt van een inlaagdijk bij Dishoek (Dijkshoek) en in de decennia rond 1400 gaf de dijk bij Dishoek steeds opnieuw reden tot zorg.44 In 1422 werd
vastgesteld dat de duinen bij Dishoek ernstig waren verwayt.45 Even later werd ook de kust
bij Westkapelle aangetast. In 1432 vroegen de bewoners daar toestemming tot een aanleg van een cleen dijcxkijn. De landinwaartse verlegging van de zeewering liet toen nog tot
1458 op zich wachten, want die noodzaakte tot afbraak van de kerk en enkele huizen.46
Het langs de zuidwestkust van Walcheren geërodeerde sediment werd noordwaarts afgevoerd en aan de noordzijde van het eiland afgezet. Daardoor werden in de Oosterschelde
zowel de vloedgolf als de ebgeul naar het noorden weggedrukt.
De bedijkingen in de twaalfde eeuw en later hebben het kombergend vermogen van
het Oosterscheldebekken beperkt. De waterdruk die daardoor ontstond, zal in noordoostelijke richting een uitweg hebben gezocht. Bekend is dat de door zeewater overspoelde
randen van de veengebieden in de late middeleeuwen op grote schaal zijn vergraven (darinckdelven) om uit het verzilte veen zout te produceren (selnering).47 De uitgegraven gronden bleven onverzorgd liggen en boden de zee ruimte voor verdere expansie. Al vanaf de
elfde eeuw heeft de invloed van de zee zich in het noordelijke deel van de Zuidwestelijke
Delta steeds verder uitgebreid.48 Bodemkundig onderzoek heeft uitgewezen dat er in Zeeland ten noorden van de Oosterschelde al vóór 1300 op grote schaal moet zijn gemoerd,
maar over de zoutwinning in dat gebied zijn nauwelijks historische gegevens bekend.49
Een opmerkelijke uitzondering is de schenking in het jaar 776 van zeventien zoutpannen (XVII culinas ad sel faciendum) in de omgeving van het aan de noordzijde van Schouwen
gelegen Zonnemaire.50 Die schenking is des te opmerkelijker omdat het veenstroompje
tussen de latere eilanden Schouwen en Goeree in de Romeinse tijd nog nauwelijks enige
betekenis had.51 Verder wordt aangenomen dat de latere omvorming van dat stroompje
tot het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen ernstig is belemmerd door het opdringen van getijdenwerking vanuit het Oosterscheldebekken. Door de voortgang van het darinckdelven zouden de getijden zo krachtig in noordelijke richting zijn opgedrongen dat
het stroomgebied van de Grevelingen daardoor in feite werd onthoofd.52
Door de vergroting van de kombergingsruimte in het Oosterscheldebekken nam in de
monding van de Oosterschelde ook de kracht van de ebstroom toe. Op de Westerschelde
ging de versterking van de getijdenbeweging gepaard met erosie van de zuid- en noordwestkust van Walcheren, maar op de Oosterschelde heeft datzelfde proces gezorgd voor
een omvangrijke accumulatie van sediment vóór en op de kust. Blijkens zeekaarten lag
er tot in het derde kwart van de zestiende eeuw verheeld aan de kust van Schouwen een
zandplaat met een omvang van vijftien bij vijftien kilometer die de Banjaard werd ge-
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Afb. 7 Pieter Goos, De Cust van Zeelandt, Begrypende in sich de Gaten, als vande Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershaven, Goeree, en de Maes (1676). De Banjaart ligt als grootste van de zandbanken tussen
Walcheren en Schouwen. Collectie Scheepvaartmuseum/Geheugen van Nederland.

noemd.53 Bij laagwater blies de wind een deel van het zand van de drooggevallen Banjaard
naar de Kop van Schouwen. Daardoor groeiden de duinen aan en schoof de binnenduinrand landinwaarts op. Tussen 900 en 1100 gebeurde dat met een gemiddelde snelheid
van 3,2 meter per jaar.54 Door de grootschalige bedijkingen in het tweede kwart van de
twaalfde eeuw en mogelijk ook door het darinckdelven diepte de ebgeul zich uit en nam de
aanvoer van sediment naar de Banjaard en de duinen toe.55 In de eerste decennia van de
dertiende eeuw bereikte de verplaatsing van de binnenduinrand op Schouwen daardoor
een snelheid van gemiddeld 24,5 meter per jaar.56
Als gevolg van de versterkte getijdenbeweging vormde de ebstroom van de Oosterschelde zich een zijgeul die in noordelijke richting opschoof en op den duur het Zuidland
van Schouwen aantastte. Al in de veertiende en vijftiende eeuw ontstonden daar dijkvallen
en ging er land verloren.57 Dat proces werd nog versterkt doordat tijdens de stormvloeden
van 1530 en 1532 in het Oosterscheldebekken meer dan 20.000 hectare land moest worden prijsgegeven.58 In de halve eeuw na die stormvloeden werden er in het Zuidland van
Schouwen zeker vier doorgaande inlaagdijken aangelegd en ontstond aan de zuidkust
van het eiland een opmerkelijk inlagenlandschap.59 Die inlaagdijken maken de vrees voor
verder landverlies zichtbaar. Ook de Banjaard werd door de versterkte ebstroom aangetast. Op zeekaarten verschijnt rond 1600 opeens een dwars door die zandplaat lopende
geul en in de eerste helft van de zeventiende eeuw viel de Banjaard in een aantal zandplaten uiteen.60

53 Beekman, De Kop van
Schouwen, 121.
54 Beekman, De Kop van
Schouwen, 54.
55 P.C. Vos en R.M. van
Heeringen, ‘Holocene
geology and occupation
history of the Province of
Zeeland’, in: M.M. Fischer
(red.), Holocene evolution
of Zeeland (SW Netherlands)
(Haarlem 1997) 5-109
(pp. 70-71); Beekman, De
Kop van Schouwen, 109.
56 Beekman, De Kop van
Schouwen, 54.
57 Beekman, De Kop van
Schouwen, 75.
58 Beekman, De Kop van
Schouwen, 114.
59 Beekman, De Kop van
Schouwen, 74 en 114-115.
60 Beekman, De Kop van
Schouwen, 124-127 en 150.
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61 Vos en Van Heeringen,
Holocene geology, 80.
62 Beekman, De Kop van
Schouwen, 113.
63 Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen I,
402, 410, 420-422 en 434435 voor de Riederwaard,
en II (Assen 1975) 60, 6467 en 110-112 voor de Grote Waard.
64 Borger e.a., De dam bij
Hoppenesse, 184.
65 G.J. Borger, ‘De Achtermeer bij Alkmaar, de
oudste droogmakerij?’,
Historisch Geografisch Tijdschrift 22 (2004) 37-49;
W. Reh e.a., Zee van land. De
droogmakerij als atlas van de
Hollandse landschapsarchitectuur (Wormer 2005) 76-77;
D. Aten, ‘Nyeuwen lande
… uuyte Achtermeer. Discussie rond de Achtermeer
als eerste droogmakerij’,
Oud Alkmaar 36 (2013) 1-9
(pp. 2-6).

De stormvloeden van 1530 en 1532 hebben niet alleen de kombergingsruimte van het
Oosterscheldebekken belangrijk vergroot, maar veranderden ook de waterverdeling tussen de Ooster- en Westerschelde. Een deel van die vergrote ruimte werd nadien bij vloed
namelijk vanuit de Westerschelde opgevuld en daardoor verschoof de waterscheiding
tussen de Ooster- en Westerschelde van de lijn Bath-Saeftinge naar die tussen Bath en
Woensdrecht. Door het wegvallen van de stroming in het Kreekrak slibde de bedding van
de Oosterschelde bij Woensdrecht snel op.61 In 1572 was het wantij in het Kreekrak al zo
ondiep dat de Spaanse troepen daar bij laagwater te voet konden oversteken.62 Als gevolg
van dat verlandingsproces werd de Westerschelde de enige scheepvaartweg van en naar
Antwerpen.
In het noordelijke deel van de Zuidwestelijke Delta moet het verdrinken van de Riederwaard in 1373-1375 en de Grote Waard in 1421-1424 hebben geleid tot veranderingen
in de waterbeweging, het sedimenttransport en de bevaarbaarheid van de waterlopen.63
Een samenhangend overzicht van de landschapsontwikkeling in die eeuwen ontbreekt en
daardoor zijn de waterstaatkundige consequenties van deze overstromingen moeilijk in
te schatten. Te bezien staat dan ook of terecht is aangenomen dat die inundaties het regime van de Hollandsche IJssel hebben beïnvloed.64

Droogmakerijen en Rijnsplitsing
In de derde periode heeft het droogleggen van meren de initiatiefnemers voor nieuwe uitdagingen geplaatst. De oudste droogmakerij dateert van de jaren 1530.65 Met windwatermolens was toen al zoveel ervaring opgedaan dat mag worden aangenomen dat de molenbouwers in staat zijn geweest om in te schatten welke vlucht de molens moesten hebben
om de meren droog te leggen en te houden. Minder duidelijk was wat de bergingscapaciteit van het slotenpatroon in een droogmakerij moest zijn om te voorkomen dat het land
in de nieuwe polder tijdens zware neerslag onder water zou komen te staan. In de praktijk
zullen de bedijkers hebben ontdekt met welke marges daarbij rekening moest worden gehouden. Moeilijk te bepalen was ook het aantal molens dat nodig zou zijn om een meer
droog te leggen en wat voor die molens de meest gunstige plaatsing was. Zelfs bij een met

Afb. 8 Pentekening
van een molen door
Leeghwater, 1632. Archief van het Waterschap de Beemster.
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grootkapitaal drooggelegde waterplas als de Beemster heeft de onzekerheid daarover gezorgd voor ingrijpende aanpassingen in de bemaling en bijkomende kosten.
Aanvankelijk gingen de bedijkers van de Beemster ervan uit dat het meer met twee- of
driehoog malende molengangen kon worden drooggelegd.66 Begin 1609 werd de Beemster bemalen door zesentwintig molens en in dat jaar vielen steeds grotere delen van het
meer droog.67 Tijdens een storm op 20 januari 1610 bezweek niet alleen de Waterlandse
Zeedijk bij Durgerdam, maar spoelde ook circa twintig kilometer van de Beemsterringdijk weg.68 Na die tegenslag werd de bemaling verzwaard en in de zomer van 1612 kon de
Beemster worden drooggelegd met behulp van veertig molens, opgesteld in achttien molengangen. Veertien daarvan maalden tweehoog en vier driehoog. Korte tijd later bleek
ook die bemalingscapaciteit niet toereikend en de plaatsing van de molens niet adequaat.
Daarom werd de bemaling in 1632 ingrijpend herzien. Door het verplaatsen van tal van
oude molens en de bouw van vijf nieuwe werd het aantal molengangen verminderd tot
twaalf. Slechts één daarvan maalde driehoog, de overige vierhoog.69 Die verbetering en
verzwaring was mede nodig doordat de onrijpe Beemsterklei na de bedijking als gevolg
van de ontwatering inklonk, waardoor de bodem van het meer plaatselijk met een meter
was gezakt.70 Door die inklinking varieert de hoogteligging van het maaiveld in de Beemster op dit moment van -1,9 tot -4,0 meter NAP.71 Geen van de bedijkers had dat effect kunnen voorzien. Tot aan de komst van de stoombemaling kon de Beemster met behulp van
vijftig molens worden drooggehouden.72
De bedijkers van een droogmakerij konden volstaan met het inschatten van de vereiste bemalingscapaciteit en de meest gewenste inrichting van de waterhuishouding van de
nieuwe polder. Het water van droogmakerijen werd echter uitgeslagen op een boezem
die werd beheerd door een hoogheemraadschap. Het was onmiskenbaar dat die boezem
zou worden belast door het water dat bij de drooglegging van een meer zou worden uitgeslagen, maar het inschatten van de mate van die belasting was lastig. Bij het verlenen
van het octrooi voor een drooglegging konden dijkgraaf en hoogheemraden van de bedijkers eisen dat zij maatregelen zouden nemen om te voorkomen dat de vanouds gelande
grondeigenaren door het uitgeslagen water overlast zouden ondervinden. Vaak werden
de bedijkers dan ook verplicht om op eigen kosten nieuwe uitwateringssluizen en watergangen aan te leggen. De plaats en afmetingen daarvan werden bepaald door het hoogheemraadschap.
In het Rivierengebied was de herverdeling van het water van de Boven-Rijn over de Waal,
de Neder-Rijn en de Geldersche IJssel de grootste opgave waarvoor men zich in de derde periode geplaatst heeft gezien. De aanleg van het Pannerdensch Kanaal in 1707-1708
vormde daartoe de eerste aanzet.73 Al snel bleek echter dat via dat nieuwe kanaal wel erg
veel water naar de Neder-Rijn stroomde. Bovendien zorgde het met het Rijnwater meegevoerde sediment voor verzanding van de bovenmond van de IJssel. Daardoor kwam de
Lijmers regelmatig onder water te staan en groeide de vrees voor dijkbreuken langs de
Neder-Rijn en Lek.74
Om die nieuwe onevenwichtigheid in de verdeling van het water van de Boven-Rijn
te bedwingen, waren aanvullende werken nodig en in 1745 werd de bovenmond van het
Pannerdensch Kanaal verbeterd.75 Ook die aanpassing had echter niet het beoogde effect.
Daarom werd in 1771 besloten tot de aanleg van het Bijlandsch Kanaal, thans de hoofdstroom van de Boven-Rijn,76 en tot het graven van de in 1775 gereedgekomen nieuwe
bovenmond van de IJssel door De Pley bij Westervoort.77 Tot slot werd in 1782 het Pannerdensche Kanaal voorzien van een nieuw ‘schephoofd’, naderhand aangeduid als de
Pannerdensche Kop.78 Een degelijk hoofd wordt aangelegd in een buitenbocht van een rivier, want daar is de kans op verzanding het geringst, en schept in feite vanzelf het water
uit de hoofdstroom weg.79 Al die werken samen hebben gezorgd voor een redelijk constante verdeling van het water van de Boven-Rijn en zijn sindsdien van beslissend belang
voor de waterhuishouding van Nederland.
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Gedurende driekwart eeuw is er gezocht naar een oplossing voor problemen die zich
al in de zeventiende eeuw hadden aangediend. Dat is lang, maar nog langer heeft het geduurd voordat men in de Republiek tot handelen is overgegaan. De oorsprong van die problemen was namelijk het ontstaan van het zogeheten Vossegat bij de latere vesting Schenkenschans, waardoor de Boven-Rijn een kortere verbinding had gekregen met de Waal.
Dat Vossegat moet kort voor 1530 zijn ontstaan, want in 1531 nam de Kleefse Rheinstromkommission ruim de tijd voor een bezichtiging van dat Voßhael met als doel dat toe tho maeckenn. Die poging tot herstel van de oude rivierloop is duidelijk mislukt, want in 1540 stelde de commissie vast dat het Foßgaet … sick in korten jaren seer gemeert ind eyne groete diepte had
gekregen. Als gevolg daarvan felt dat Rijnwater hyr geweldich hyndurch, zo stelde men vast.80
Door het ontstaan van het Vossegat trok de Waal vanaf de jaren 1530 steeds meer water naar zich toe, ten koste van de oude Rijnloop en daarmee van de Neder-Rijn en Geldersche IJssel. Ter discussie staat nog steeds of de doorbraak van het Vossegat verband
houdt met de verkorting van de loop van de Waal door het ontstaan van de Biesbosch in de
jaren 1421-1424.81 Anderen zien een verband met de knik in het lengteprofiel van de Rijn
bij Rees. Vóór de normalisatie nam het verhang daar opeens af en was de rivier niet meer
in staat om het getransporteerde grind nog verder af te voeren. Stroomafwaarts van Rees
veranderde de Rijn daardoor van een grindrivier in een zandrivier en voorbij die grindzandgrens kreeg de Rijn de ruimte om breeduit te meanderen. Als dat de verklaring is
voor de vorming van het Vossegat, dan moet die doorbraak worden gezien als de zoveelste
verlegging van de Rijnloop stroomafwaarts van Emmerich. Zeker is in ieder geval dat de
IJsselsteden hun economische neergang in de zestiende eeuw niet ten onrechte hebben
toegeschreven aan de afnemende bevaarbaarheid van de rivier.82 Vaak is gesuggereerd dat
de verminderde afvoer via de IJssel zou hebben geleid tot verzilting van de Zuiderzee en
dat daardoor de paalworm zich in de jaren 1730 zo krachtig in het Zuiderzeegebied heeft
kunnen uitbreiden. Een dergelijk verband is niet uit te sluiten, maar natuurwetenschappelijke aanwijzingen daarvoor ontbreken tot nu toe. Wel is duidelijk dat de sterk toegenomen afvoer van het Rijnwater via de Waal verantwoordelijk is geweest voor een groot
aantal dijkbreuken.
De staatkundige grondslag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bood
geen solide basis voor het beslechten van bovenregionale conflicten. Elk van de gewesten hechtte sterk aan de eigen soevereiniteit, ook in waterstaatszaken. De Republiek was
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eerder een statenbond dan een bondsstaat en waterstaatszaken behoorden niet tot de
primaire taakstelling van de Republiek. Voor bovenregionale aangelegenheden kon de
Republiek dan ook niet beschikken over eigen geldmiddelen, maar moest zij een beroep
doen op de soevereine gewesten.83 Doordat de betrokken gewesten totaal verschillende
belangen hadden, was een herverdeling van het water van de Boven-Rijn lange tijd onbespreekbaar. De IJsselsteden waren voor, maar de langs de Waal gelegen steden Nijmegen, Zaltbommel, Tiel en Dordrecht vreesden voor hun handel en scheepvaart en waren
daarom tegen.84
Waterstaatkundig gezien is het van minder belang dat de bestuurlijke impasse in de
Republiek slechts onder Pruisische druk kon worden doorbroken. Van meer belang is
dat de Nederlandse landmeters en ingenieurs deze gecompliceerde opgave tot een goed
einde hebben weten te brengen. Hun deskundigheid staat dus buiten discussie, maar wat
wisten zij van het gedrag van het water op het moment dat aan dit grootse project werd
begonnen?

Negentiende en twintigste eeuw
De vierde periode wordt gedomineerd door de opbouw van een nationale waterstaatsdienst en door de introductie van de stoommachine als krachtbron.85 In de eerste helft
van de negentiende eeuw wisten de ingenieurs van de Rijkswaterstaat door hun actieve
betrokkenheid bij enkele grote droogmakerijen als de Zuidplaspolder en de Haarlemmermeer een kennisvoorsprong op te bouwen.86 Mede daardoor kon de dienst zich toen
handhaven, ondanks onduidelijkheden over de taakafbakening ten opzichte van de provincies en waterschappen, vanouds de hoofdrolspelers in waterstaatszaken.87 Formeel
bleef de taak van de Rijkswaterstaat beperkt tot de grote rivieren, de zee, de zeehavens
en de zeegaten.88
De bescherming van het land tegen rivieroverstromingen was aanvankelijk de voornaamste opgave van de Rijkswaterstaat.89 De beschikbare beleidsruimte was daarbij
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beperkt, want het onderhoud en een eventuele verzwaring van de rivierdijken bleef de
verantwoordelijkheid van de waterschappen onder toezicht van de provincies. De Rijkswaterstaat had zich daardoor te beperken tot het opruimen van eilandjes en zandplaten
in het rivierbed en van belemmeringen als bomen en struikgewas in de uiterwaarden. Alleen door de rivier over de gehele lengte een zo constant mogelijk dwarsprofiel te geven,
kon de afvoer worden verbeterd.90
Naast deze zogeheten regulering van de rivieren vroeg de verruiming van de verbinding van de benedenrivieren naar zee de aandacht van de Rijkswaterstaat. Bij Loevestein
vloeiden Maas en Waal samen in de Merwede, maar de bedding daarvan was ongeschikt
voor de afvoer van grote massa’s water en ijs. Bovendien viel de afvoer van de Merwede
naar het Hollandsch Diep weg wanneer de killen in de Biesbosch waren dichtgevroren.
Een oplossing leek het graven van de nieuwe rivierloop vanaf Gorinchem dwars door de
Biesbosch naar het Hollandsch Diep.91 Een in 1821 door de Koning ingestelde riviercommissie adviseerde positief over dit gedurfde plan, maar de uitvoering liet op zich wachten. Betwijfeld werd namelijk of men binnen de dienst wel beschikte over voldoende kennis van het stroomgedrag van de rivieren om dit voornemen tot een goed einde te kunnen
brengen. De ingenieurs van de Rijkswaterstaat waren namelijk eerder waterbouwkundigen dan waterloopkundigen.92
In 1850 werd dit oude plan echter weer opgepakt en werd een begin gemaakt met de
aanleg van de Nieuwe Merwede. Enkele in elkaars verlengde liggende killen in de Biesbosch werden onderling verbonden en verbreed. De verwachting was dat de nieuwe rivierloop vervolgens door natuurlijke uitschuring de gewenste breedte en diepte zou krijgen. Dat gebeurde echter niet. De bodem van de Biesbosch bleek zo veel taaie klei en leem
te bevatten dat de verwachte uitschuring tegenviel of uitbleef. Niet alleen de kennis van
het gedrag van het water schoot tekort, ook die van de waterbodems. In 1861 werd de eerste stoombaggermolen ingezet bij de aanleg van de Nieuwe Merwede en in 1874 had de
nieuwe rivier vrijwel overal de gewenste diepte.93
De ervaringen die tijdens het werken aan de Nieuwe Merwede waren opgedaan, konden naderhand worden gebruikt bij de aanleg van de Bergsche Maas. Deze rivierloop was
bedoeld om het water van de Maas vanaf Hedikhuizen en langs Heusden via de Amer een
nieuwe verbinding met het Hollandsch Diep te geven. In tegenstelling tot de Nieuwe Merwede liep de Bergsche Maas dwars door bewoond gebied. Dat stelde andere eisen aan de
planvorming, maar die waren grotendeels niet van waterstaatkundige aard. In 1883 werd
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bij wet besloten tot de aanleg van Bergsche Maas en in 1904 kon de nieuwe rivierloop in
gebruik worden genomen. Door de inzet van mechanische hulpmiddelen bleef de inzet
van handmatige arbeid in dit project beperkt tot minder dan tien procent.94
De Nieuwe Merwede en de Bergsche Maas waren bedoeld om de verbinding van de benedenrivieren met de zee te verbeteren en waren daardoor vooral van binnenlands belang.
Anders lag dat met de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Nadat de spoorlijn Bazel-Straatsburg in 1846 in gebruik was genomen, viel de Rijnvaart op dat traject stil. In
Berlijn besefte men meteen dat het monopolistische gedrag van de spoorwegondernemingen een belemmering zou kunnen vormen voor de verdere ontwikkeling van het tot
Pruisen behorende Ruhrgebied. In het belang van de daar gevestigde Montanindustrie zag
Berlijn het transport over de Rijn als een onmisbaar alternatief, maar dan moest de Rijnvaart wel concurrerend zijn met het spoor.
Duidelijk was dat het vrachtverkeer te water zich alleen zou kunnen handhaven als de
grotere rivieren en de zijarmen daarvan geschikt werden gemaakt voor de inzet van grotere schepen. Een eerste aanzet daartoe was al gegeven door de overschakeling van houtbouw op ijzeren schepen en daarnaast kwam vanaf ongeveer 1840 de stoomsleepvaart
op. Om die grotere vaartuigen doorgang te kunnen verlenen, moesten de sluizen worden
aangepast en daarnaast stelde het toegenomen laadvermogen hogere eisen aan de diepte
van de vaargeulen. De vaak maandenlange wachttijden vanwege lage waterstanden op de
rivieren moest men eertijds voor lief nemen, maar dat was niet langer mogelijk toen de
binnenvaart de concurrentie met het spoor had aan te gaan.95
Om er zeker van te zijn dat de Rijnvaart ook in de toekomst de concurrentieslag met
het spoor zou kunnen volhouden, koos Pruisen bewust voor een smalle en diepe vaargeul. In feite was dat een principiële keuze voor de stoomvaart. Voor de gezeilde binnenvaart was de diepte minder belangrijk dan de breedte van een waterloop, want die breedte
bood ruimte tot laveren. De stoomvaart stelde echter andere eisen. De Rheinstrombauverwaltung die in 1851 werd opgericht, kreeg dan ook tot taak om de bedding van de rivier
zodanig om te vormen dat de Rijn bevaarbaar zou worden voor de grootste stoomschepen van die tijd.96
Omdat de Rijnvaart niet ophield bij de Nederlandse grens, vroeg Berlijn vriendelijk
doch dringend aan Den Haag om ervoor te zorgen dat ook in het Nederlandse rivierengebied de belemmeringen werden opgeruimd die een grootschalig transport in de weg
stonden. De Nederlandse waterbouwkundigen achtten dat om technische redenen niet
mogelijk aangezien het water van de Boven-Rijn zich in de Nederlandse delta over verschillende riviertakken verdeelde. Vanwege de Pruisische ambities was die opstelling onaanvaardbaar. De Waal, de belangrijkste scheepvaartroute, was rond het midden van de
negentiende eeuw op sommige plaatsen niet meer dan een meter diep, terwijl de Rotterdamse haven alleen bij hoogwater vanuit zee bereikbaar was. Berlijn liet Den Haag dan
ook in heldere bewoordingen weten dat Nederland de bevaarbaarheid van de Rijnarmen
had te verbeteren en dat Pruisen niet zou toestaan dat de in Duitsland genormaliseerde
Rijn in Nederland zou eindigen in een moeras.97
De Pruisische druk noodzaakte tot een omslag in het denken over de functie van het
water in de Nederlandse rivieren. Tot dan toe hadden de waterbouwkundigen de bescherming van het land tegen rivieroverstromingen als hun primaire taak gezien, maar nu
moest opeens ook worden nagedacht over de eisen die de eigentijdse scheepvaarttechnologie aan de rivieren stelde. Door de aanleg van kribben en strekdammen moest het rivierbed zodanig worden versmald dat de vaargeul in het midden van het zomerbed kwam te
liggen en de grotere stroomsnelheid ervoor kon zorgen dat die geul op diepte bleef. Het
bezinken van zand en slib vormde immers de voornaamste bedreiging voor die diepte.
Om dat tegen te gaan, moest er tevens voor worden gezorgd dat de stroomsnelheid over
het hele lengte van het rivierbed zo constant mogelijk werd gehouden, de zogenaamde
stroombaan-aanpak.98
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In Duitsland had men inmiddels ruime ervaring opgedaan met het rechttrekken en bekorten van de rivieren, maar in Nederland was die kennis niet aanwezig. Ter regulering
van de stroombanen werd in 1861 door de minister voor het zomerbed van alle rivieren
een zogenaamde normaalbreedte vastgesteld. Uit vrees voor overstromingen werd vrijwel overal een te ruime maat aangehouden, zodat naderhand aanpassingen nodig waren.
Vanaf 1875 werd er gewerkt aan de normalisering van de Waal. Toen die werkzaamheden in de jaren 1880 werden voltooid, waren er alweer grotere schepen in de vaart en die
stelden nog hogere eisen aan de bevaarbaarheid van de rivier. Na nieuwe aanpassingen
kreeg de Waal in 1916 echter een doorgaande vaargeul van voldoende diepte die zichzelf
in stand hield.99

99 Bosch en Van der Ham,
Twee eeuwen Rijkswaterstaat,
117-120; Burgers, Grote rivieren, 142.
100 Burgers, Grote rivieren, 161.
101 Burgers, Grote rivieren, 162.
102 Burgers, Grote rivieren, 162.
103 Burgers, Grote rivieren, 161.
104 Burgers, Grote rivieren, 165.
105 Burgers, Grote rivieren, 166.
106 Burgers, Grote rivieren, 161.
107 Burgers, Grote rivieren, 162.

Naast de bevaarbaarheid van de grote rivieren voor de stoomscheepvaart was ook de verbinding van Rotterdam met de zee problematisch. In de jaren 1830 en 1840 waren er enkele voorstellen gedaan ter verbetering van die verbinding, maar vanwege de daaraan
verbonden kosten werden die niet uitgevoerd.100 In de jaren 1850 veranderden echter de
prioriteiten en in 1858 adviseerde de Raad voor de Waterstaat positief over het plan van
Pieter Caland ter verbetering van ‘den Waterweg van Rotterdam naar Zee’. Dat plan voorzag in de doorgraving van de Hoek van Holland om zo een open verbinding tussen het
Scheur en de zee tot stand te brengen. Om te bereiken dat de werking van de getijden en
het afstromende rivierwater het nieuwe kanaal op diepte zouden houden, voorzag het
plan tevens in een afdamming van de verbinding tussen het Scheur en de oude Maasmond bij Brielle.101
In twee opzichten onderscheidde het plan Caland zich gunstig van de eerdere voorstellen. Het voorzag namelijk in de aanleg van een nieuwe riviermond op een plek waar
de dieptelijnen in zee tamelijk dicht de kust naderden. Daardoor kon de omvang van de
buitengaatse werken beperkt blijven en dat leverde een belangrijke kostenbesparing op.
De totale kosten van het project raamde Caland dan ook op slechts vijf miljoen gulden.
Toen in 1863 werd besloten dat de nieuwe vaarverbinding geschikt moest zijn voor schepen met een diepgang tot 65 decimeter, kwam die raming op 6,5 miljoen.102 Daarnaast
voorzag dit plan in een open verbinding met zee en dat zou onmiskenbaar zeer profijtelijk
zijn voor de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven.
Caland dichtte zijn plan nog een derde voordeel toe. Hij was van mening dat het getij
en het aflopende rivierwater de nieuwe monding op natuurlijke wijze op diepte zouden
houden als de riviermond op de juiste wijze vorm was gegeven. Alleen voor het graven van
de eerste geul tussen het Scheur en de zee wilde hij een baggermolen inzetten, maar daarna zou baggeren niet meer nodig zijn. De natuur zou haar werk doen.103 In 1866 werd een
begin gemaakt met de doorgraving en in 1868 was die klaar, maar de verwachte uitschuring bleef uit. Door de stroming werd het kanaal weliswaar verbreed, maar het verplaatste
zand werd verderop in de geul afgezet. In 1871 voeren de eerste zeeschepen naar binnen,
maar die hadden een diepgang van slechts drie meter. De in 1863 bepaalde diepgang van
65 decimeter was toen nog volledig buiten zicht.104 In december 1877 was de diepte van
de vaargeul tussen de hoofden nog steeds minder dan vier meter beneden de laagwaterlijn, maar er was toen al wel bijna dertien miljoen gulden in het project geïnvesteerd, het
dubbele van de oorspronkelijke begroting.105 Uit het feit dat de Raad voor de Waterstaat
in 1858 gunstig heeft geadviseerd over het plan Caland, blijkt zonneklaar dat de Nederlandse waterbouwkundigen in het midden van de negentiende eeuw nog geen idee hadden hoe het water werkt.
Tijdens een studiereis in 1856 had Caland in Glasgow vastgesteld dat er door het systematisch uitbaggeren van een havengeul wonderbaarlijke effecten te bereiken zijn.106 Zelf
bleef hij echter tegenstander van de inzet van baggermolens. Baggeren was volgens hem
een hulpmiddel dat zo min mogelijk diende te worden ingezet. Als het ontwerp goed was,
zou de natuur haar werk doen.107 Maar de natuur weigerde en dus deugde het ontwerp
niet. Caland wilde die consequentie niet onder ogen zien en bleef zich lang verzetten te-
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gen het gebruik van baggermolens. Uiteindelijk ging hij in 1877 overstag en was hij bereid om de nieuwe vaarverbinding door baggeren het beoogde profiel te geven. Voor zijn
betrokkenheid bij het project was dat echter te laat. Eind van dat jaar besloot de minister
van Waterstaat namelijk tot de instelling tot een staatscommissie die een ‘neutraal’ onderzoek moest doen naar de oorzaken van de problemen die waren gerezen bij het verbeteren van de vaarweg van Rotterdam naar de zee.108 Caland werd daarbij gepasseerd. Gegriefd verzocht hij daarom van zijn werkzaamheden te worden ontheven en ongetwijfeld
tot zijn teleurstelling werd dat verzoek ingewilligd.109
Vanaf 1877 werden er op de Nieuwe Waterweg vijftien baggermolens ingezet.110 Het
gebrek aan hydrologisch inzicht had inmiddels echter aanleiding gegeven tot een politiek probleem. Het bleef onduidelijk op welke wijze het project tot een goed einde kon
worden gebracht en wat de financiële consequenties daarvan zouden zijn. Gebrek aan
vertrouwen in een goede afloop leidde ertoe dat de Tweede Kamer de desbetreffende post
op de begroting van de minister van Waterstaat schrapte, waardoor het werk in februari
1880 stil kwam te liggen.111 Dankzij een nieuwe wet konden de werkzaamheden in 1881
worden hervat.112 Nederlandse ondernemers hadden toen de zelfladende hoppenzuiger
ontwikkeld en nadien kon het werk met behulp van negentien hoppenzuigers worden
voltooid. In 1895 werd de beoogde vaardiepte van 65 decimeter beneden de laagwaterlijn
bereikt en in 1896 kon de Nieuwe Waterweg als voltooid worden beschouwd. De kosten
waren toen echter opgelopen tot 36 miljoen gulden, bijna zesmaal het oorspronkelijk begrote bedrag.113
De aanleg van een leidam in het Hellegat op het kruispunt van het Hollandsch Diep, de
Grevelingen en het Volkerak kan worden beschouwd als de opmaat tot de Deltawerken.
Vanwege een smalle en veranderlijke vaargeul en een regelmatig dwars overstrekkende
stroom stond het Hellegat niet ten onrechte als zodanig bekend. In 1929 strandde daar
een aantal schepen bij laagwater, liepen er vier zodanige averij op dat ze moesten worden
geborgen en zonken er bovendien twee schepen. Die cumulatie van ongelukken lokte bij
de Belgen een protest uit. In het Scheidingsverdrag van Londen uit 1839 had Nederland
de Belgen een bevaarbare verbinding met de Rijn moeten garanderen, maar door het verongelukken van die twee schepen in 1929 kwam het aantal verliezen in tien jaar tijd op
elf. De Rijkswaterstaat schoof de schuld af op de schippers, maar de regering kon de Belgisch klachten niet geheel negeren. De dubieuze eer om een voorstel te doen tot verbetering van de vaart op het Hellegat viel toe aan Johan van Veen, later bekend geworden als
de ‘vader van de Deltawerken’.114
De stroomverhoudingen in het Hellegat waren buitengewoon gecompliceerd. Naast
de beweging van de getijden via de Grevelingen en het Volkerak werd de stroming in het
Hellegat beïnvloed door de afvoeren van Maas en Rijn. Door een eenvoudige proef met
een drijver verkreeg Van Veen inzicht in de verhouding tussen die verschillende stromingen. Wanneer een drijver tijdens de kentering van hoog- naar laagwater werd losgelaten

Afb. 12 Waterweg
van Rotterdam naar
zee. Benedenmond der
doorgraving van den
Hoek van Holland van
de zuidzijde genomen
in 1874. Wikimedia
Commons.
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113 Burgers, Grote rivieren, 169.
114 Van der Ham, Meester
van de zee, 75.
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bij het aan het Volkerak gelegen Dinteloord, dreef die bij eb in westelijke richting af tot
omstreeks Oude Tonge. Bij de volgende vloed werd de drijver echter teruggevoerd naar
het Hellegat om vervolgens via het Haringvliet naar zee te stromen. Daaruit bleek dat de
via de Grevelingen opkomende vloedstroom krachtiger was dan de ebstroom.115
Experimentele ervaringen, zonder uitvoerige proeven door het Waterloopkundig Laboratorium, brachten hem tot het inzicht dat een leidam over een van de zandplaten zou
kunnen leiden tot een diepere, en vooral meer standvastige vaargeul. Dat was een gedurfd
plan dat een diepgaand inzicht pretendeerde in de processen die bepalend waren voor de
stromingen in het Hellegat. Desnoods zou die dam naderhand verlengd kunnen worden
tot aan het eiland Overflakkee. De bewoners van dat eiland protesteerden uit vrees voor de
oester- en mosselcultuur in de Grevelingen, maar Van Veen wist die bezwaren te weerleggen. Toen de eerste twee kilometer waren aangelegd, bleek de leidam zo goed te werken
dat er in de geul nauwelijks meer gebaggerd hoefde te worden. Van een verlenging van de
dam kon daarom worden afgezien.116
Na deze eerste ingreep in de waterhuishouding van de Zuidwestelijke Delta volgde verder onderzoek naar het gedrag van het water in het kustgebied. Dat leidde niet alleen tot
een beter inzicht in de werking van de hydrologische processen, maar bood ook de mogelijkheid om verwachtingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen theoretisch
te onderbouwen. Zo kon in de jaren 1930 worden berekend dat het voornemen tot bedijking van enkele buitenpolders in het Brabantse deel van de Biesbosch zou leiden tot een
zodanige verhoging van de stormvloedstanden bij Dordrecht dat de stad daardoor werd
bedreigd.117 Die bevinding leidde tot de opstelling van het zogeheten Viereilandenplan,
de opmaat tot het latere Deltaplan.118 De verdere doordenking en uitwerking van dit plan,
samen met een voorlopige berekening van de te verwachten stormvloedstanden, leidde in
1939 tot de instelling van de Stormvloedcommissie. In haar voorlopig verslag van 1940 berekende die commissie dat bij een superstorm met een herhalingsfrequentie van eenmaal
per driehonderd jaar de waterstand bij Hoek van Holland kon oplopen tot +4 meter NAP.119
Voor de provincies en waterschappen waren de in het verleden opgedane ervaringen
toen nog steeds maatgevend voor het bepalen van de dijkhoogten, terwijl men er bij de
Rijkswaterstaat van overtuigd was geraakt dat er bij het bepalen van de waterveiligheid
een andere werkwijze moest worden gevolgd. Toch was er net als in het verleden een
rampzalige overstroming voor nodig om ruimte te scheppen voor een nieuwe wijze van
denken en werken. Maar zelfs daarna was alle weerstand nog niet weggenomen. Dat
bleek in 1958 bij de bespreking van de Deltawet in de Tweede Kamer. De Grondwet bepaalde dat de inrichting van een waterschap en aanpassing van de taakstelling daarvan
tot de bevoegdheden van de provincies behoorde, terwijl de Deltawet het Rijk de bevoegdheid gaf om de zorg voor de verzwaring van een stuk dijk over te nemen als een waterschap niet wilde meewerken. Die bepaling werd in strijd met de Grondwet geacht en dat
was voor sommige Kamerleden aanleiding om tegen de nieuwe wet te stemmen.120
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Tot besluit
Dankzij de vermeerdering van kennis en de verdieping van het inzicht kan tegenwoordig
bij het kust- en rivierbeheer beter worden ingespeeld op de dynamiek van het water. In
de jaren 1980 heeft de Rijkswaterstaat de doelstelling voor het kustbeheer dan ook verlegd van defensief naar offensief. Het nieuwe beleid moet leiden tot een integraal, multifunctioneel en dynamische beheer van de kust, niet alleen gericht op de veiligheid, maar
daarnaast ook rekening houdend met de natuurkwaliteiten en de recreatieve gebruiksmogelijkheden van de kustzone. Uitgangspunt werd de zogeheten Basiskustlijn die door
het Rijk in de Kustnota 1990 is aangewezen. In de strijd tegen de aantasting van de kust
wordt niet meer als eerste gedacht aan het plaatsen van paalrijen of strandhoofden, maar
aan zandsuppletie. Bij de thans gebruikelijke vooroeversuppleties worden grote hoeveelheden zand uit de diepere delen van de Noordzee vóór de kustlijn in zee gespoten. Vervolgens krijgt de werking van het water de vrije hand bij het verdelen van dat sediment langs
de kust.121 Daarmee is de defensieve strategie van ‘werken tegen het water’ vervangen door
het offensieve ‘werken met het water’.
De hoogwaters van december 1993 en januari 1995 hebben zichtbaar gemaakt dat ook
in het Rivierengebied meer rekening moest worden gehouden met de werking van het water. In 2005 is gestart met de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier,
een ingewikkeld bestuurlijk proces dat was bedoeld om te bereiken dat overal langs de
grote rivieren wordt voldaan aan het vereiste veiligheidsniveau. Nevendoel was het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.122 In het Rivierengebied betekende dat meestal dat
de natuurwaarden en recreatieve gebruiksmogelijkheden werden vergroot door natuurontwikkelingsprojecten.
In het kader van het programma Ruimte voor de River zijn omvangrijke gebieden langs
de grote rivieren op de schop genomen.123 Als tweede stap schreef de PKB-procedure een
inspraakronde voor. Die rondes zijn overal gehouden, maar daarmee werd de kennis van
het gedrag van het water een onderdeel van het publieke domein. Die consequentie is niet
overal en altijd voldoende onderkend.124 Communicatie met burgers en deskundigen op
andere beleidsterreinen is niet het sterkste punt in de beroepsopleiding van ingenieurs,
maar als de kennis van het gedrag van het water beperkt blijft tot de gesloten kring van
deskundigen op het gebied van de waterstaat, dan heeft inspraak geen zin. Inspraak zonder inzicht leidt immers tot een uitspraak zonder uitzicht.

121 Bosch en Van der
Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 299.
122 Burgers, Grote rivieren, 279.
123 Burgers, Grote rivieren,
280-290.
124 P. Braaksma, Erfgoedconstructies in landschapspraktijken van burgers (dissertatie Wageningen 2017)
131-137.

Afb. 13 De Zandmotot
voor de kust bij Den
haag in 2012. Foto
RWS.
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Afb. 14 Twee nieuwe
boerderijterpen in de
Overdiepse Polder in
Noord-Brabant (Waterschap Brabantse Delta).
In nauw overleg met
de bewoners is deze
polder tussen de Bergsche Maas en het Oude
Maasje ingericht als
waterbergingsgebied
waarin tegen een nieuwe winterdijk acht boerderijterpen zijn aangelegd zodat de agrarische
bedrijfsvoering in de
polder veilig kan worden voortgezet. Het
project werd eind 2015
volooid. Foto RWS.

Het structurele probleem van een adequate kennisoverdracht inzake het gedrag van
het water dient zich ook aan in de verstedelijkte gebieden. De hoogwaters van 1993 en
1995 zijn mede veroorzaakte door de bijkans onbeperkte vergroting van de bemalingscapaciteit van polders en boezems in de naoorlogse decennia. Door de grootschalige verstening van het aardoppervlak in die periode wordt een steeds groter deel van de neerslag
versneld afgevoerd naar de oppervlaktewateren. Een vergroting van de bemalingscapaciteit was een begrijpelijke reactie, maar dat het uitgeslagen water ook nog moet worden
afgevoerd, was niet de verantwoordelijkheid van de polders en hoogheemraadschappen.
Pas toen het bijna mis ging, werd duidelijk dat er ook aan het uitslaan van water grenzen zijn gesteld en dat er meer ruimte moest komen voor binnendijkse waterberging.
Ook die verandering in het denken over de omgang met het water heeft de kennis van het
gedrag daarvan dominant in het publieke domein geplaatst. Als planologen en bestuurders niet weten hoe het water zich gedraagt, dan zijn zij niet in staat om in de plan- en besluitvorming over nieuwe stadswijken of bedrijventerreinen in voldoende mate rekening
te houden met de eisen die het water stelt. De vanzelfsprekendheid waarmee waterstaatkundigen gewoon waren om de kennis van het gedrag van het water tot hun exclusieve
domein te rekenen, past niet bij de uitdagingen waarvoor de hedendaagse samenleving
in de Nederlandse delta zich geplaatst ziet. De waterstaatsgeschiedenis kan een bemiddelende functie vervullen bij de overdracht van kennis over het gedrag van het water tussen enerzijds de waterstaatkundigen, en anderzijds burgers, bestuurders en planologen.
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