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Inleiding

1.1	 Achtergrond

Het westelijke veenweidegebied is een gebied met een sterke dynamiek. Akkerbouw, verve-
ning voor turfwinning, zoutwinning, visserij, afvalstort en (melk)veehouderij zijn belangrijke 
economische activiteiten geweest. Deze vonden soms parallel, soms achtereenvolgend in 
de tijd plaats en hun samenspel heeft het totstandkomen van het huidige veenweideland-
schap bepaald. Naast deze economische activiteiten waren natuurlijke processen zoals 
de zeespiegelstijging en bodemdaling als gevolg van ontginning en ontwatering van grote 
invloed. 

Het spel tussen natuurlijke en economische processen is aan het landschap af te lezen. Het 
vormt de cultuurhistorische blauwdruk van het gebied. De belangrijkste cultuurhistorische 
kaders (dijken en ontginningspatronen) zijn voor een groot deel nog aanwezig. Aan het 
grondgebruik in het verleden lagen altijd rationele overwegingen ten grondslag. 
Ondernemers en inwoners van het gebied stelden zichzelf de vragen: ‘Waar is behoefte aan? 
Hoe kunnen we overleven? Op welke manier kunnen we het meeste geld verdienen?’ Deze 
leidden soms ook tot radicale en onduurzame beslissingen. Met de turfwinning gingen grote 
arealen land verloren voor de voedselproductie en veranderden in de waterwolf. Een zeker 
opportunisme is in het veenweidegebied niet vreemd. 
In huidige discussies over het veenweidegebied lijken rationele economisch gedreven argu-
menten soms te ontbreken. Emotionele overwegingen voeren hier en daar de boventoon: 
‘Het landschap moet zo blijven zoals het is’ en ‘In het veenweidegebied horen koeien en 
weidevogels’. Net of dit altijd zo is geweest. 
Wanneer dergelijke emotionele overwegingen de boventoon gaan voeren worden de huidige 
realiteit en de kracht van langjarige autonome ontwikkelingen uit het oog verloren. Tevens 
wordt daarbij vergeten dat het huidige landschap ook slechts een momentopname is. 
Met deze brochure genaamd “Veenweide: remmen of doorstarten?” hebben wij geprobeerd 
om rationeel maar tegelijkertijd buiten de bestaande kaders na te denken over de toekomst 
van het Nederlandse veenweidegebied. Leidend daarbij waren de volgende vragen: Welke 
autonome ontwikkelingen spelen de komende decennia een belangrijke rol? Hoe kunnen we 
op deze ontwikkelingen inspelen? Hoe kunnen we het verleden zichtbaar houden?
 

1.2	 Problematiek

Intensieve en extensieve vormen van landgebruik hebben elkaar in het veenweidegebied 
opgevolgd. Daarbij draaide alles om rentabiliteit. Toen omstreeks de vijftiende eeuw 
bijvoorbeeld het verbouwen van graan op veengronden niet meer rendabel was omdat de 
percelen te nat werden, verdween deze vorm van landbouw en ging men over op weidebouw 
en veeteelt. Deze vormen van grondgebruik kunnen met een hoger waterpeil uit de voeten 
dan de akkerbouw. Op het moment dat akkerbouw dus niet meer op een rendabele wijze 
kon voortbestaan zocht men een andere inkomstenbron. De laatste grote verandering was 
de hoge vlucht die de melkveehouderij in het veenweidegebied heeft genomen. Toen in de 
gouden eeuw de bevolkingsaantallen in de Hollandse steden aanzienlijk groeiden was er 
grote behoefde aan verse zuivel. Aangezien men nog niet over de huidige koel- en vries-
mogelijkheden beschikte moest deze zuivel rondom de steden geproduceerd worden. Dit 
zorgde ervoor dat de melkveehouderij een zeer winstgevende sector werd, en daardoor 
intensiveerde het landgebruik. 

Momenteel staat na eeuwen van relatieve economische welvaart de rentabiliteit van de melk-
veehouderij in het veenweidegebied onder druk. Niet langer is het voor de melkveehouderij 
van belang om dichtbij grote bevolkingsconcentraties te zitten. Het gaat er tegenwoordig, 
mede dankzij de huidige liberalisering van het landbouwbeleid, vooral om de kostprijs zo 
laag mogelijk te houden. Aangezien uit recente studies blijkt dat de kostprijs in het veen-
weidegebied € 200 per hectare hoger ligt dan elders in Nederland gaat de rentabiliteit in 
de sector hard achteruit. Met de daling van de rentabiliteit in de melkveehouderij keert de 
dynamiek in het veenweidegebied terug. 

Om deze dynamiek en nieuwe ontwikkelingsrichtingen in het juiste historische perspectief 
te kunnen zien is het noodzakelijk eerst de geschiedenis van het veenweidegebied goed 
in beeld te hebben. Hiervoor moet de opkomst en ondergang van de verschillende landge-
bruikvormen in kaart worden gebracht. Daarmee worden ook de vormende krachten van de 
cultuurhistorische waarden in beeld gebracht. 

De afgelopen decennia hebben reeds andere functies een plaats gekregen in het veenwei-
degebied. Wonen, recreatie, natuur en waterberging zijn daar enkele voorbeelden van; het 
ontwikkelen hiervan vindt vaak ongeleid plaats en leidt tot verrommeling. De komende jaren 
zullen deze functies meer ruimte gaan vragen en zal hun zichtbaarheid in het landschap 
groter worden. 
De economische landbouw staat steeds meer onder druk. Mocht zij verdwijnen dan verdwijnt 
daarmee de belangrijkste ruimtelijke drager van het huidige veenweidegebied. Een nieuwe 
economische en ruimtelijke drager van het formaat van de melkveehouderij is momenteel 
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niet voorhanden – ook natuurorganisaties kunnen het historische landschap slechts tegen 
hoge kosten in stand houden. Dit alles betekent dat wanneer de autonome processen door-
gaan het internationaal unieke open agrarische veenweidelandschap een forse gedaantewis-
seling zal ondergaan. De cultuurhistorische waarden die nu nog in het landschap te lezen 
zijn zullen dan waarschijnlijk grotendeels verloren gaan of in ieder geval hun samenhang 
verliezen. Wij denken dat met goed beleid en een goede visie het unieke cultuurlandschap 
leesbaar kan blijven. 

Als de autonome ontwikkeling zich ongewijzigd voortzet – een teruggang van de melkvee-
houderij en een intreden van nieuwe economische functies – dan verdwijnt de samenhang 
in het cultuurhistorische unieke veenweidelandschap. Het veenweidegebied is internationaal 
dusdanig uniek dat getracht moet worden om te versterken door middel van ontwikkeling 
van nieuwe concepten.

1.3		 Doelstelling

Met dit project willen we richting geven aan nieuwe functies in het veenweidegebied. We wil-
len dit doen door ontwikkelingen niet alleen in de huidige tijdsgeest maar over een langere 
periode in beschouwing te nemen.  

Het doel van het onderzoek is tweeledig:
1. het in beeld brengen van de historische dynamiek van het westelijke veenweidegebied. 

Hierbij wordt de link gelegd met huidige maatschappelijke en klimatologische ontwikkelin-
gen. Dit moet leiden tot een samenhangende cultuurhistorische visie voor het veenweide-
gebied;

2. op basis van deze cultuurhistorische visie een aantal ruimtelijke ontwerpen ontwikkelen. 
De ontwerpen moeten zich niet beperken tot een doorgetrokken autonome ontwikkeling. 
Er moet juist veel ruimte zijn voor nieuwe inzichten. Dit moet leiden tot verfrissende ruim-
telijke ontwerpen met ontwikkelingsmogelijkheden voor het westelijke veenweidegebied. 

Het achterliggende doel is om met deze ontwerpen de huidige behoudende beleidsdiscussie 
over het veenweidegebied nieuw elan te geven. We willen de discussie over het veenweide-
gebied daarmee breder maken dan alleen de zucht om het behoud van het huidige land-
schap. 

1.4	 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bestaat uit drie essays van deskundigen op het gebied van cultuurhistorie. De 
essays geven samen een kritisch beeld van de historische dynamiek in het westelijke veen-
weidegebied sinds de vroege middeleeuwen. De essays plaatsen de huidige maatschappe-
lijke en klimatologische ontwikkelingen in een historisch kader. 

In hoofdstuk 3 wordt beknopt de huidige situatie van het veenweidegebied beschreven en is 
een aantal trends voor de toekomst geïdentificeerd. De basis hiervoor is gelegd tijdens twee 
expert meetings. 

Hoofdstuk 4 beschrijft vier ontwerpen van een aantal nieuwe ruimtelijke concepten voor het 
westelijke veenweidegebied. Deze ontwerpen zijn ontkiemd tijdens de expert meeting en 
later door landschapsarchitecten, cultuurhistorici en ruimtelijke planners nader uitgewerkt. 

In hoofdstuk 5 vindt op gebiedsniveau een integratie plaats van de diverse concepten. 
Daarbij wordt ingegaan op de vraag in welke typen gebieden welke concepten het beste tot 
hun recht komen. 

Tot slot worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
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Terug	gaan	naar	het		 	
verleden;	ontwikkeling	van	
het		cultuurlandschap

2.1	 Waarom	deze	essays?

Verschillende overheden hebben het voor het zeggen in het westelijk veenweidegebied. Van 
gemeente tot op rijksniveau worden keuzes gemaakt, vaak op basis van korte-termijndenken 
en voor deelgebieden. In onze ogen moet naar de langere termijn worden gekeken en naar 
het gehele gebied in relatie met de omgeving c.q. de Randstad. Cultuurhistorie moet daarbij 
een belangrijke onderlegger zijn. Weinigen kennen echter het verhaal achter het landschap 
en hebben de overview over het gehele gebied. Ondertussen verbrokkelt het landschap 
steeds meer. Deze essays vertellen het verhaal achter het landschap. Een groot aantal 
foto’s laat zien waar we het over hebben. Doel is het landschap voor onder andere beleids-
makers inzichtelijker te maken, zodat er rekening mee wordt gehouden bij het maken van 
toekomstige keuzes. 

2.2		 Essay	1:	Duizend	jaar	cultuurhistorie	van	het	westelijke		
	 veenweidegebied	 	 	 	 (door John Mulder) 

Het	ontstaan
Het westelijke veengebied ligt 1 tot meer dan 2 meter beneden de zeespiegel en ieder jaar 
zakt het verder met 0,4 tot 0,8 centimeter. Dit is afhankelijk van een combinatie van facto-
ren waaronder de ontwatering, agrarisch gebruik, het weer etc. Het is haast niet te bevatten 
dat het gebied 1000 jaar geleden 3 tot 5 meter hoger lag dan nu. Zie afbeelding 1.

Binnen een tijdsbestek van twee eeuwen zagen onze voorouders kans om de immense 
wildernis van West-Nederland om te toveren tot een cultuurlandschap met een uitgesproken 
dominant, opstrekkend verkavelingpatroon. Het raamwerk van deze grootscheepse ontgin-
ningsactiviteiten is heden ten dage nog voor een groot deel gespaard gebleven. Wel hebben 
de Noordzee en Zuiderzee aan de randen geknaagd en nam de mens het binnenwerk flink 
onder handen. 

Het grootste deel van West-Nederland bestond duizend jaar geleden uit hooggelegen veen-
kussens met heidevelden, vennetjes en arme berkenbossen. Ze waterden af via veenstroom-
pjes op de grote rivieren of op de Zuiderzee. De Zaan, Amstel, Rotte en de Hollandse IJssel 
zijn er uitgesproken voorbeelden van. Langs de grote rivieren bevonden zich moerasbossen 
die nabij de kustvlakte overgingen in rietvelden. Elke keer bij hoge rivierstanden overstroom-
den ze.

Afbeelding 1. Stijging zeespiegel versus daling land

2

Ontginning	en	bewoning
Bij de ontginning van de wildernis stond de afwatering voorop. Eerst rooiden de ontginners 
de bossen en brandden de heide- en rietvelden plat. Vervolgens verdeelden ze de giganti-
sche veenkoek in blokken en punten. Binnen die blokken groeven ze een stelsel van sloten 
evenwijdig aan elkaar het hoger gelegen veen in. Veenstromen en rivieren vormden veelal de 
ontginningsbases. De achtergrens markeerden ze met een kade. Deze achterkade voor-
kwam dat overtollig regenwater uit de achterliggende wildernis het gebied instroomde. De 
achterkade fungeerde vervolgens weer als basis voor de ontginning van het volgende blok. 
De ontginners wierpen zijkaden op tegen overstromingswater van de buren. 
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De bewoning concentreerde zich als lange linten langs de ontginningsbases of langs de 
achterkaden. De verbeterde ontwatering werkte vertering van de top van het veenpakket in 
de hand. Daarmee was het proces van maaivelddaling in gang gezet.
  
We kennen verschillende typen strookvormige verkavelingspatronen, die afhankelijk van 
de hoogteligging en de bolvorm van het veen tot stand kwamen zoals percelen met een  
opstrek loodrecht op de ontginningsbasis. Een andere kenmerkende vorm van opstrek 
is de veerverkaveling. Hier hielden de ontginners rekening met de stroomrichting van het 
veenwatertje zoals we zien ter weerszijden van de Kromme IJe boven Edam. Markant is de 

waaier- of stervorm van het verkavelingpatroon met als uitgangspunt de bovenloop van een 
veenwatertje. Dat patroon zien we bijvoorbeeld bij Wognum in West-Friesland, de Ronde 
Hoep ten zuiden van Amsterdam of heel fraai de beroemde ster van Mijdrecht. Het karakte-
ristieke binnenwerk van de strokenverkaveling ligt nu 3 tot 5 meter lager dan duizend jaar 
geleden. 
 

Afbeelding 3. Het voormalige veenstroompje de Vlist tussen Schoonhoven en HaastrechtAfbeelding 2. Hoogveen in Ierland
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Daliegaten	en	daliebulten
In grote delen van Noord-Holland en in de omgeving van Mijdrecht en Zoetermeer in Zuid-Holland bedreven de 
boeren in de elfde en twaalfde eeuw niet alleen veeteelt, maar ook akkerbouw. Ze teelden op de hoogste delen 
van de veenkussens allerlei landbouwproducten zoals rogge, haver, boekweit, vlas en erwten. Omdat het heide-
veen weinig mineralen bevat, was bemesting van hun akkers noodzakelijk. De boeren gebruikten als meststof de 
kalkrijke, oude blauwe zeeklei onder het veen. Door gaten van vier tot zes meter in doorsnee, en vier tot meer 
dan zeven meter diep te graven, haalden ze de vruchtbare klei naar boven. In die periode - veronderstellen we 
– is de baggerbeugel uitgevonden. Daarna gooiden ze de gaten weer dicht met het veen, wat ze op de kant had-
den gezet, aangevuld met veen uit de omgeving. 

Kalk versnelt het verteringsproces van organisch materiaal. De toedie-
ning van de kalkrijke zeeklei veroorzaakte dus een versnelde maaiveld-
daling. De relicten van de middeleeuwse kleiwinning vinden we nu nog 
in het landschap terug in de vorm van daliegaten en daliebulten. 

Daliegaten	zijn ronde depressies in het kleilandschap, die zijn opgevuld 
met een laag zwart verteerd veen. Plaatselijke boeren hebben er de be-
naming van derrie of dalie aangegeven. Het veendek is in die gebieden 
in de loop der eeuwen door vertering verdwenen zoals in grote delen 
van West-Friesland. Dit kleigebied heeft op de meeste plaatsen zijn 
oorspronkelijke veenverkaveling behouden zoals in de omgeving van 
Hoogwoud, Spanbroek en Sijbekarspel. Ook in een aantal droog-
makerijen komen daliegaten voor zoals in de Beemster en Zoeter-
meerse Meerpolder.  
 
Daliebulten treffen we aan in het veengebied van de Polder de Zee-
vang boven Edam. We hebben met hetzelfde fenomeen als daliegaten 
te maken, maar in dit gebied is de onderlaag van het oorspronkelijke 
veendek nog aanwezig. Deze is veelal niet veel dikker dan 1 meter en 
bestaat uit zeggeveen, waaronder rietveen. De bulten of welvingen zijn 
niet hoger dan 20 centimeter dan hun omgeving en in doorsnee 4 tot 
6 meter. Hierin komt een laag teruggestort veen voor, die meer dan 4 
meter dik kan zijn. Omdat een groot deel van dit veen zich permanent 
onder de grondwaterspiegel bevindt, zijn de plantenresten in het veen 
uitstekend bewaard gebleven. Zo vonden we in de meeste daliebulten 
een pakket heideveen met veenmos, heidetakjes en wollegras, terwijl 
dit arme soort veen in de directe omgeving door vertering is verdwe-
nen. Plaatselijk komen zelfs sporen van de oorspronkelijke, middeleeuw-
se cultuurlaag voor. De bijbehorende landbouwakkertjes bevonden zich 
vrijwel zeker in de directe omgeving van de kleiputten. Vanwege hun 
hollebollige ligging worden vele percelen in de Zeevang geëgaliseerd.             
              

Afbeelding 4. Polder Ronde Hoep
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Duinen	en	meren
Strandwallen en oude lage duinen beschermden West-Nederland in de vroege Middeleeuwen 
tegen inbraken van de zee. Al in de negende eeuw, maar vooral tussen 1000 en 1300 AD 
begonnen zich jonge duinen te vormen. Ze kenmerken zich door hun grote hoogte (20 tot 
meer dan 50 meter). Delen van het oude veenlandschap zijn overstoven door duinzand. 
Wandelend over het strand tussen Egmond en Bergen bestaat er een grote kans om 
brokken zwart veen in het zand aan te treffen. De duinen tussen Camperduin en Petten, 
en tussen Den Haag en Hoek van Holland zijn in de loop van de middeleeuwen door afslag 
van de Noordzee verdwenen. De voorloper van de Hondsbossche Zeewering is al in 1464 
opgeworpen. Het Westland wordt tegen hoge zeestanden beschermd door drie dijken: de 
Waker, de Gaper en de Slaper.  

Het infiltrerende regenwater in de jonge, hoge duinen vormt een flinke zoetwaterbel, die op 
een aantal zwakke plekken in het achterland kwel veroorzaakte en nu nog veroorzaakt. 
Bovendien belemmerden de jonge duinen een goede afwatering van het achterliggende 
gebied. De bewoners van de lage landen troffen allerlei maatregelen om hun overtollige 
water af te voeren. Dat is niet altijd even goed gelukt. In combinatie met lokale verveningen 
ontstonden vooral in Noord-Holland talloze meren, die zich door de heersende zuidwester-
stormen naar het noordoosten toe uitbreidden. 

Afbeelding 5. Daliegaten

Afbeelding 6. Daliebult
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Droogmakerijen
In de eerste helft van de  zestiende eeuw is een begin gemaakt met de droogmaking van 
een aantal kleine meren in Noord-Holland. De eerste grote droogmaking was die van de 
Zijpe aan het eind van de zestiende eeuw. Onder invloed van de VOC kwam in de zeven-
tiende eeuw de droogmaking van de Beemster, Wormer, Purmer en Schermer tot stand. 
Later volgden andere meren en plassen in Zuid- en Noord-Holland met als hoogtepunt de 
droogmaking van de Haarlemmermeer (1849-1852). Dit grootste meer van Holland met een 
oppervlakte van 17000 ha bestond vóór 1500 uit vier afzonderlijke meren: Het Spiering-
meer, het Leidse Meer, het Oude Meer en het Haalemmermeer. Door vervening en afslag 
bedreigde de waterwolf de stad Amsterdam. Drie stoomgemalen pompten het Haarlemmer-
meer in drie jaar leeg. ‘De Cruquius’ is nu een industrieel monument. Een aanzienlijk deel van 
de Haarlemmermeer wordt ingenomen door luchthaven Schiphol en de bebouwingen van 
Hoofddorp, Badhoevedorp, Zwanenburg en Nieuw-Vennep. 

In 1930 kwam de droogmaking van de Wieringermeer tot stand, in 1942 die van de Noord-
oostpolder en in 1957 en 1968 respectievelijk Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. 
Het diepste punt van Nederland ligt in de Zuidplaspolder bij Rotterdam, namelijk op 6,76 
meter onder NAP. De polder is in 1840 drooggemaakt. In de elfde eeuw vormde dit gebied 
één van de hoogste delen van het Zuid-Hollandse veenlandschap en lag op zo’n 4 tot 5 
meter boven NAP. Hier is dus meer dan 10 meter veen verdwenen als gevolg van oxidatie 
en afgraving. Deze droogmakerij is nu bestemd voor woningbouw. 

Vele droogmakerijen hebben hun rationele verkaveling met rechte wegen behouden evenals 
de omringdijken- en vaarten met hun gemalen of molens. De Beemster staat zelfs op de 
Werelderfgoedlijst. Een nadeel van de droogmaking van de meren was en is de wegzijging 
van grondwater van het bovenland (de veenweiden) naar de droogmakerij. Dit versnelt het 
zakkingsproces van de veenlanden. 

Afbeelding 7. Stoomgemaal ‘De Cruquius’ Afbeelding 8. Vinkeveense plassen: verveend bovenland met op de achtergrond de 
droogmakerij
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Bedijking	en	doorbraken
Aanvankelijk waterden de pas ontgonnen landerijen op natuurlijke wijze af op de veenstroom, 
de rivier of op de Zuiderzee. De maaivelddaling leidde echter tot toenemende overstro-
mingen. Oogsten mislukten, huizen werden beschadigd of zelfs verwoest. De periode van 
de elfde tot dertiende eeuw staat bekend om de grootscheepse bedijkingen die in West-
Nederland plaatsvonden. Dijkwerkers hebben honderden kilometers dijk opgeworpen langs 
de grote rivieren, langs de Zuiderzee en ook langs de Noordzee, op plekken waar duinen 
ontbraken. Ze legden dammen aan in de  ‘Dieën en Eeën’ in Noord-Holland, die uitmondden 
in de Zuiderzee zoals de Volendam, de Monnikendam, de Durgerdam en de Amsteldam; in 
Zuid-Holland de Rotterdam, de Werkendam, de Dubbeldam. De West-Friese Omringdijk was 
een flink staaltje van dijkaanleg evenals de dijk om de Zeevang, waarvan de noordelijke 
de Slingerdijk wordt genoemd. Bij vloedstanden van de Zuiderzee liep het tussenliggende 
gebied onder water en stroomde naar de Beemster. Dit buitendijkse land staat bekend als 
de Beets Koog en Koogpolder. Ze zijn in de veertiende eeuw bedijkt door de aanleg van de 
Schardam.     

In Zuid-Holland, waar eens de moerasbossen en rietvelden het landschap bepaalden, ont-
stonden de Waarden, begeleid door rivieren, zoals de Lopikerwaard, Krimpenerwaard en Al-
blasserwaard. Daarvan is het verkavelingspatroon van de Krimpenerwaard het gaafst intact 
gebleven, doordat ruilverkaveling hier weinig tot geen invloed heeft gehad. De Riederwaard 
is sinds de tweede helft van de elfde eeuw talloze malen overstroomd. Er ontbrak kennelijk 
een centraal gezag om de dijkring te sluiten. Het gevolg was dat een dik pakket zeeklei over 
het veen is afgezet. Bij de herverkaveling zijn de bewoners uitgegaan van oude eigendoms-
rechten en is een flink deel van het oorspronkelijke verkavelingspatroon van het eiland 
IJsselmonde en de Zwijndrechtse Waard weer in ere hersteld. Bij Hoogvliet en Rhoon volgde 
het overstromingswater het bestaande patroon van (veen)sloten. Langs de slootkanten vin-
den we nu kaarsrechte kreekruggetjes met haakse bochten. Uiteindelijk leidde de langdurige 
verwaarlozing van de Riederwaard tot het ontstaan van de Biesbosch in november 1421. 
 
 De Zuiderzeedijk en de dijken langs de grote rivieren zijn in de loop der eeuwen talloze 
malen doorgebroken  De doorbraakkolken of wielen, in Noord-Holland braken genoemd, 

Afbeelding 9. Bodemkaart Krimpenerwaard Afbeelding 10. Doorgebroken veendijk bij Wilnis 2003
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herinneren hier nog aan. Het zand, grind of slib uit de doorbraakkolken werd als een  waai-
ervorm over de achterliggende landerijen uitgespreid. Menige sloot werd bedolven door het 
onvruchtbare overslagzand. Dat ging ten koste van het verkavelingpatroon. 
  
Sluizen	en	molens	
De afwatering van de venen gebeurde na de bedijking via sluizen. Bij vloed of hoog water 
werden ze gesloten, bij eb weer geopend. Nabij de sluizen in de dorpen en de steden of er-
gens in de buurt legden de bewoners vaak havens aan met schutsluizen. Spuien achter in de 
haven liepen bij vloed vol om bij doodtij te worden afgesloten. Bij eb vond het spuiwater met 
grote kracht zijn weg door de drooggevallen haven naar open water. Op diverse plaatsen 
bouwden de bewoners zogenaamde overtomen om de schepen van de ene vaart naar de 
andere te hevelen.                                                                                                           

          
Door de aanhoudende maaivelddaling kon zelfs bij eb niet meer via sluizen geloosd worden. 
In de vijftiende eeuw deed de windmolen zijn intrede, die de landbouw weer een nieuwe im-
puls gaf. Op grote schaal verschenen windmolens in het landschap. Ze sloegen het water uit 
op de boezemwateren en vandaar op de rivier of op de Zuiderzee. De verbeterde ontwate-
ring leidde aan de ene kant tot minder wateroverlast en betere oogsten, maar anderzijds tot 
verhevigde maaivelddaling. Het gevolg was dat de molens de afstand tussen poldersloot en 
boezemwater niet meer konden overbruggen. De aanleg van bergboezems met meerdere 
molens, die het water trapsgewijs omhoog maalden, loste dit probleem op zoals bij de mo-
lens van Kinderdijk in de zak van de Alblasserwaard, die eveneens op de Werelderfgoedlijst 
staan.
Nadat de Hollandse IJssel in 1285 bij Hoppenesse (Klaphek) tegenover Vianen van de Lek 
werd afgedamd, was van die zijde geen hoog water op de rivier meer te vrezen.  Vanuit 

Afbeelding 11. Jisperveldsluis anno 2006 Afbeelding 12. Bartelsluis anno 1977 in  gebruik als groentetuin
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het westen bij Krimpen a/d IJssel kon de getijdenbeweging echter veel dieper landinwaarts 
doordringen, zelfs tot voorbij Gouda. De vloedstroom schuurde een diepe bedding uit en 
de afwatering van de Krimpenerwaard kantelde naar de Hollandse IJssel. Aan het begin van 
de negentiende eeuw bevonden zich veertien boezems langs de Hollandse IJssel en slechts 
twee langs de Lek.
Dat alles werkte een versnelde maaivelddaling in de hand en op de duur werden de polder-
peilen weer aangepast. 

Opkomst	van	steden
De oudste stad in het westelijke veenweidegebied is Utrecht die in 1122 stadsrechten 
kreeg. Met de toename van de handel en nijverheid kwamen steeds meer nederzettingen 
langs wegen en wateren in aanmerking voor privileges (stadsrechten) door de Hollandse 
graaf en de Utrechtse bisschop. Die privileges waren onder meer het hebben van stadsmu-
ren en –grachten, muntrecht (Amsterdam, Dordrecht) en stapelrecht (Dordrecht). Zo ontwik-
kelde zich van noord naar zuid langs de west- en zuidkust van de Zuiderzee een reeks van 

steden: Medemblik (1289), Enkhuizen (1355), Hoorn (1357), Edam (1347), Monnickendam 
(1355), Amsterdam( 1306), Muiden (1296), Oud-Naarden (1255), en Bunschoten (1383). 
Langs de Rijn en Lek kwamen steden als Wijk bij Duurstede (1300), en Schoonhoven (1280) 
tot ontwikkeling; langs de Maas Rotterdam (1340), Schiedam (1275) en Vlaardingen (1273), 
en aan het Spaarne Haarlem(1245).      

Kastelen	en	buitenplaatsen
Talloze kastelen en buitenplaatsen zijn in het westelijk veenweidegebied gebouwd. We doen 
hieruit een kleine greep.

In de kop van Noord-Holland lieten de graven van Holland, Willem II en Floris V de dwang-
burchten Torenburg in Alkmaar en Radboud te Medemblik bouwen in verband met  de onder-
werping van de West-Friezen en ter bescherming tegen de Friezen. In het zuiden verrees in 
1280 de waterburcht Muiderslot, in het westen op de strandwallen werden aan het eind van 
de dertiende eeuw o.a. kasteel Brederode in Santpoort en slot Heemstede  gebouwd. 
 

Afbeelding 13. Kinderdijk met op de achtergrond de 
oprukkende bebouwing
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In Zuid-Holland spreekt Het Binnenhof tot ieders verbeelding. Hieromheen is Den Haag ge-
bouwd. Het oudste deel van het Binnenhof dateert vermoedelijk uit circa 1230. In Leiden en 
omgeving vinden we het Gravensteen dat door de Hollandse graaf in gebruik was als gevan-
genis en kasteel Cronesteyn.  Duivenvoorde bij Voorschoten wordt al in 1226 genoemd. In 
Sassenheim verrees Slot Teylingen en in het zuiden bij Heenvliet al in 1100 kasteel Ravestein. 
Aan het eind van de  zestiende eeuw kwamen Zuid-Kennemerland , ’t Gooi en de Vechtstreek 
in trek als buitenplaatsen van rijke Amsterdammers. Bestaande hofsteden werden meestal 
vergroot en verfraaid. In de zeventiende en achttiende eeuw nam het aantal buitenplaatsen 
in die gebieden aanzienlijk toe. 

Waterlinies
Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) trachtten een aantal afzonderlijke 
steden in het westelijke veenweidegebied zoals Alkmaar (1573) en Leiden (1574) zich te be-
schermen tegen de Spanjaarden door inundatie van de omliggende landerijen. Daaruit kwam 
de Hollandse Waterlinie voort ter verdediging van de grote steden Rotterdam, Den Haag 
en Amsterdam.  De infrastructuur met zijn vele dijken en kaden behoefden slechts geringe 
aanpassingen om de waterlinie als zodanig geschikt te maken. Grote delen van het Hol-
landse laagveengebied konden vanaf Muiden via Naarden, Woerden en Nieuwpoort naar de 
Biesbosch via inlaatpunten onder water worden gezet (circa 30 cm diep). In de zeventiende 
eeuw werd de oude Hollandse Waterlinie uitgebreid met de Krimpenerwaard. 

In 1815 werd de waterlinie teruggelegd zodat ook Utrecht tegen vijanden uit het oosten 
kon worden beschermd: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op de grens tussen Gelderland en 
Zuid-Holland vormde de Diefdijk een belangrijke schakel in de nieuwe linie. Om de hogere 
terreingedeelten (zoals stroomruggen en de hogere zandgronden van het Gooi), kaden 
en dijken (accessen) te verdedigen werden fortificaties aangelegd. Om het gebied rond 
Naarden-Vesting onder water te kunnen zetten, werden de hoger gelegen zandgronden daar 
afgegraven. 
Van 1880 tot 1920 werd gewerkt aan de verdediging van Amsterdam door middel van de 
aanleg van een kring van 42 forten rond de hoofdstad, de ‘Stelling van Amsterdam’: van 
Muiden via Weesp, Abcoude, Uithoorn, Aalsmeer, Hoofddorp, Spaarndam, Purmerend, naar 
Edam. De omliggende polders konden 50 centimeter diep onder water worden gezet om de 
vijand tegen te houden. Daarvoor werden talloze sluizen aangebracht om een doeltreffende 
en snelle inlaat van water in de polders te bewerkstelligen. 

Aanleg	van	vaarten	en	kanalen
De Haarlemmertrekvaart (1634) tussen Amsterdam en Haarlem is de eerste trekvaart die in 
Nederland werd gegraven. Spoedig volgden er meer zoals de Muidertrekvaart in 1640, die 
tussen Haarlem en Leiden in 1657 en die van Amsterdam naar Hoorn, de Zesstedenvaart in 

1660. De aanleg van trekvaarten bekortte de reistijden en bevorderde de handel. Bovendien 
zorgden trekvaarten voor vaste reistijden. De trekvaarten werden vrijwel allemaal gegraven 
dwars door het bestaande verkavelingspatroon heen. 
Door de verzanding van de haven van Amsterdam en het IJ werd de hoofdstad steeds moei-
lijker bereikbaar. Koning Willem I was de grote animator om een veilige en snelle vaarverbin-
ding tussen Amsterdam en Den Helder te laten graven. In 1824 kwam het Noord-Hollands 
Kanaal gereed. In Waterland doorsnijdt dit kanaal het verkavelingspatroon, bij Purmerend 
sluit het aan op de Beemsterringvaart en vervolgens op de Schermerringvaart. Via de stads-
gracht van Alkmaar werd het kanaal voor een belangrijk deel aangelegd in de oude bedding 
van Rekere en  vervolgens dwars door de Zijpe- en Hazepolder naar het noorden. 
Door de verzanding van de Brielse Maas kwam in 1830 het Voorns Kanaal tot stand. 
Vanwege de grotere schepen legden de Rotterdammers in 1872 de Nieuwe Waterweg aan, 
wat een enorme impuls betekende voor de ontwikkeling van Rotterdam als wereldhaven. 
Amsterdam bleef niet achter en in 1876 opende Koning Willem II het slechts 30 km lange 
Noordzeekanaal.  

Bemeste	en	onbemeste	landerijen	
Onderhoud van de sloten en weteringen was een ‘must’ om de landerijen te ontwateren en 
droog te houden. Daarom dienden elk jaar de sloten uitgebaggerd te worden. De meeste 
veengebieden waren vaarpolders met als belangrijkste vervoermiddel platbodems zoals 
schouwen of pramen. Bagger gemengd met stalmest en (duin)zand heette toemaak. 
Toemaakgronden komen vooral voor in de veengebieden ter weerszijden van de Oude Rijn, 
maar ook bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard. 

Na de introductie van de tulp uit Turkije in de zeventiende eeuw kwam de bollenteelt op 
gang. Daarvoor vlakten de bollentelers hun duin- of geestgronden. Het kalkrijke duinzand 
wat ze over hadden, verkochten ze aan de veehouders in de veengebieden. Ze gebruikten 
het zand in plaats van stro in hun stallen. Na het uitmesten van de stal vermengden ze de 
zandige stalmest met slootbagger en reden de toemaak uit over het land. 

In de Krimpenerwaard  bijvoorbeeld kwam het grootste deel van de toemaak op de 
hennepakkers terecht (zie afb. 14) en het overige verspreidden de boeren over de 
weilanden, die direct achter de boerderij lagen. Verderop, over de eerste of tweede 
wetering(watergang), bevonden zich de hooilanden, die niet of nauwelijks mest kregen, de 
zogenaamde schraallanden. Het gras was kort, spichtig en schraal, zag nooit groen, maar 
’s winters en ’s zomers bruingeel. De kwaliteit van het hooi was echter uitstekend. Het 
overgrote deel van de Krimpenerwaard bestond vroeger uit deze schraallanden, waarin hoog 
opgaande begroeiing de aanwezigheid van eendenkooien verraadde. Aan het eind van de 
vorige eeuw kwam er een revolutie in de bedrijfsvoering door het gebruik van kunstmest. 
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In een tijdsbestek van 25 jaar verdwenen de schraallanden op twee stukken nabij Berken-
woude na, die ‘Het Zuid-Hollands Landschap’ in 1936 aankocht.

 Hennep	en	touw
 Met de opkomst van de scheepsbouw aan het eind van de zestiende eeuw kwam ook de 
hennepteelt in zwang met een bloeiperiode in de zeventiende en achttiende eeuw. Het be-
langrijkste product van de vezel was touwwerk en zeildoek voor de zeilvaart. Touwslagerijen 
verrezen als paddestoelen uit de grond.  
De bewerkelijke teelt vond plaats op hennepakkertjes vooral in de Waarden. De hennep-
plant (Cannabis Sativa) is tweehuizig en kan twee tot meer dan drie meter hoog worden. 
In de zomer moeten deze hennepakkertjes duidelijk in het overwegend kale landschap van 
de Waarden zichtbaar zijn geweest. De hennepplant vroeg veel mest en daarom ging het 
merendeel van de stalmest, vermengd met slootbagger en kroos naar de hennepakkers. In 
het midden van het perceel zorgde een greppel voor de afwatering. Een rij knotwilgen om 

Afbeelding 14: Schraalland

Afbeelding 15. Eggen van het land zoals dit rond 1900 gebeurde

Afbeelding 16. Voormalige hennepakker
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het akkertje beschermde de hennep tegen de wind. De akkertjes lagen vaak nabij veenput-
ten, waarin de stengels werden geroot. De stank moet ondraaglijk zijn geweest, een reden 
temeer voor de boeren om hun hennepakkers ver van de boerderij vandaan aan te leggen. 
In het huidige landschap zoals in de Krimpenerwaard zijn de karakteristieke hennepakker-
tjes nog steeds aan de bolle vorm van het perceeltje en de middengreppel herkenbaar. De 
braakhutten waarin de stengels na roten en drogen werden gebraakt en gehekeld, zijn in de 
loop der tijd uit beeld verdwenen.         

Vervening
De bewoners hebben sinds hun vestiging in het veenweidegebied turf gestoken als brand-
stof. In de Middeleeuwen gebeurde dat op kleine schaal. In Purmerland onder de rook van 
Purmerend was sprake van een veenderij op kleine schaal volgens een aloud systeem van 
zetwallen (voor het drogen van de turven) en petgaten. De petgaten verlandden na verloop 
van tijd en nadien is de veenderij overdekt geraakt met een laag klei, die tijdens overstromin-
gen vóór de bedijking is afgezet. Niettemin is het oorspronkelijke verkavelingspatroon tot 
voor kort bewaard gebleven. Woningbouw vanuit Purmerend maakte hieraan een eind. 

Naarmate de bevolking in de veengebieden groeide, namen ook de verveningen toe. Vooral 
in de omgeving van de grote steden zijn grote hoeveelheden turf gestoken, eerst via de 
droge methode van petgaten en zetwallen, later op de natte manier volgens het systeem 
van slagturven, waarbij het veen omhoog werd gebaggerd. Dit liet diepe sporen na in het 
landschap met zeer waterrijke streken, waarin de strokenvorm nog herkenbaar bleef zoals 
ten noordwesten van Utrecht, nabij Vinkeveen, het Ilperveld ten noorden van Landsmeer enz. 
In het ergste geval ontstonden plassen en meren zoals de Reeuwijkse Plassen bij Gouda, de 
Brasemermeer, de Westeinderplassen enzovoort. 

Opkomst	van	de	industrie,	uitbreiding	havens
De Zaanstreek vormde in de Gouden Eeuw het belangrijkste centrum voor de scheeps-
bouw, zowel voor de handelsvloot van de VOC als voor de oorlogsschepen. Rondom de 
scheepswerven langs de Zaan concentreerden zich de toeleveringsbedrijven in de vorm van 
honderden windmolens van allerlei soorten. Het voormalige kale weidelandschap van de 
Zaanstreek was in korte tijd veranderd in een uitgestrekt windmolenpark. Jisp was in deze 
tijd het centrum voor de walvisvaarders. Hier stonden vele traanketels. 

Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw is het binnenwerk van de ontginningsactivi-
teiten van 1000 jaar geleden op een aantal plaatsen behoorlijk aangetast. Langs de borders 
van de Zaan verschenen uitgebreide industriecomplexen en fabrieken. De invoering van 
het stoomgemaal, later opgevolgd door het diesel- en elektrische gemaal ging ten koste 
van vele windmolens, die overbodig waren geworden, wat een essentiële verandering van Afbeelding 17. Touwbaan van Roest in  Lekkerkerk(1984)
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het veenlandschap teweegbracht. Aan het voormalige, gigantische windmolenpark uit de 
Zaanstreek herinnert vrijwel niets meer in het huidige weidelandschap. Alleen het openlucht-
museum de Zaanse Schans geeft een idee van hoe het hier vroeger heeft uitgezien. Aan de 
andere kant opende dit perspectieven voor de vestiging van nieuwe industrieën.

De	toekomst
In de nabije toekomst –zeg over honderd jaar- zal de zeespiegel volgens de voorspellin-
gen circa 60 cm rijzen. Dat is slechts een schijntje t.o.v. het begin van het Holoceen, zo’n 
10000 jaar geleden. Toen steeg de zeespiegel met vele meters per honderd jaar. De laatste 
duizend jaar steeg de zeespiegel slechts met circa 1,50 meter, maar … het veenlandschap 
daalde met 3 tot 4 meter, afhankelijk van de dikte van het veenpakket. Onze voorouders 
hebben tijdens duizend jaren de tering naar de nering moeten zetten om met die mate van 
zeespiegelrijzing en maaivelddaling om te gaan. Dat is ze voor een groot deel gelukt met 
instandhouding van het raam- en binnenwerk van dit specifieke cultuurlandschap.    

Gaan we uit van een gemiddelde maaivelddaling van 0,5 centimeter per jaar dan zal het 
maaiveld van het westelijke veenweidegebied over honderd jaar circa  50 centimeter lager 
liggen dan nu het geval is.  Met een zeespiegelrijzing van 60 cm betekent dit de nodige 
aanpassingen met het oog op:
-  de toename van de verzilting en zoetwaterkwel zowel in het bovenland als in de droogma-

kerijen;
-  meer onderhoud aan veenkaden in verband met slappe ondergrond;
-  stagnatie in de afvoer van rivierwater in verband met opstuwing; 
-  toename kustafslag;
-  een voortdurende peilverlaging. 

Aansluitend op het boek ‘De menselijke maat’ van de geoloog Salomon Kroonenberg kunnen 
we met zekerheid stellen, dat we ons in een warme periode bevinden tussen twee ijstijden. 
Een warme periode met de nodige schommelingen, die nog duizenden jaren doorgaat? En 
waarbij de mens ongetwijfeld zijn invloed op doet gelden. Het stoppen van de klimaatsver-
andering, het opwarmen van de aarde is – voor zover we daar überhaupt invloed op kunnen 
uitoefenen – een mondiaal probleem. Daarna over 300 jaar?, 1000 jaar?, 3000 jaar? wordt 
ons cultuurlandschap bedreigd door de komst van een nieuwe ijstijd. 

Op de korte termijn kunnen we de levensduur van onze toeristische attractie, het cultuurhis-
torische, westelijke veenweidegebied rekken door het zakken van het land tegen te gaan. 
Dit kan door de slootpeilen weer te verhogen, onze landbouw daarop aan te passen, de 
droogmakerijen weer vol te laten lopen  enzovoort. Een gemiddelde maaivelddaling van 1 

millimeter per jaar geeft  10 cm daling op honderd jaar. Dat is een menselijke maat die is 
te overzien en waarbij dit specifieke cultuurlandschap in tact kan blijven. De generatie over 
honderd jaar ziet maar hoe het verder moet. Wie dan leeft, die dan zorgt!   

2.3		 Essay	2:	De	veenweide	in	historisch-geografisch		 	
	 perspectief:	remmen	of	doorstarten?                   (door Chris de Bont)

Veenweide	onder	druk
De hele inrichting van de veenweidegebieden weerspiegelt de creativiteit van de vroegere 
bewoners. Bijzonder is wel dat in een van de drukst bevolkte gebieden van de wereld het 
platteland nog grotendeels middeleeuws van inrichting is. De strakke cadans van naar de 
einder convergerende sloten vormt voor boeren, burgers en buitenlui de belevingsbasis van 
de veenweide.

Dit zeer regelmatig ingerichte, maar vaak nog open landschap staat planologisch sterk 
onder druk. Bij het herinrichten, beheren of beschermen is kennis van belang over de 
vanouds aanwezige, zeer dynamische relatie tussen de fysisch-geografische aspecten van 
het landschap en de menselijke ingrepen in het verleden, zoals deze tot uiting komt in de 
inrichting van het gebied (in het zogenaamde topografisch archief) en het waterbeheer. Dit 
historisch gegroeide, maar inmiddels uiterst kwetsbare mensenlandschap heeft vandaag de 
dag een belangrijke maatschappelijke betekenis. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt, waarbij 
de historische geografie als onderlegger kan fungeren voor bebouwde monumenten en als 
landschappelijk platform voor de vondsten van de archeoloog, staat ook voor de veenweide 
momenteel het Belvedere-motto behoud door ontwikkeling centraal. De veenweide is uiterst 
kwetsbaar. Vanouds is de veenweide door de boeren zelf onderhouden. Kleine verande-
ringen in de beheers- en onderhoudsdruk leiden onherroepelijk tot grote landschappelijke 
veranderingen, waarbij de specifieke kenmerken van de veenweide verdwijnen. Daarnaast 
krimpt door toenemende stedelijke bebouwing het areaal veenweide sterk in. De vraag is in 
hoeverre behoud door ontwikkeling voldoende garantie biedt voor het herkenbaar en beleef-
baar houden van dit, ook in Europese context, zeer bijzondere cultuurlandschap.

De	veenweide,	meer	dan	een	spiegel	van	het	verleden
Bij het verder ontwikkelen van toekomstscenario’s voor de veenweide is de historisch-
geografische inbreng zinvol en wenselijk. Bij concrete plannen moet duidelijk zijn welke 
historisch gegroeide aspecten van de veenweide planologisch kunnen worden doorvertaald 
(doorstarten volgens het Belvedere-motto behoud door ontwikkeling), of juist speciale 
bescherming behoeven (remmen). Vooral de laatste optie vraagt visie en moed. De ontgin-



Veenweide: remmen of doorstarten? 19 

nings-, bewonings- en waterstaatsgeschiedenis van de veenweide kan als inspiratiebron voor 
de planoloog en de landschapsarchitect fungeren.
Om het maatschappelijk draagvlak van plannen te verkrijgen of te vergroten is gepopulari-
seerde kennis (als afgeleide van gedegen wetenschappelijk onderzoek) van de landschaps-
genese onontbeerlijk.
In het recente verleden is een aanzienlijk oppervlak van deze agrarische gronden door stads-
uitbreiding ingenomen, waarbij in veel gevallen het waterbeheer en vaak ook de inrichting 
in hoge mate wordt bepaald door de oudere plattelandsverhoudingen. Zo is het vanuit de 
genese van deze gebieden te verklaren èn aan de inwoners uit te leggen dat bepaalde 
vormen van wateroverlast het gevolg zijn van beslissingen in een ver verleden die zich niet 
eenvoudig laten terugdraaien of oplossen.
De veenweidegebieden hebben als overloopgebied voor de grote steden grote recreatieve 
en toeristische potenties. Een gedegen historisch-geografische benadering van het voorlich-
tingsmateriaal blijkt in andere landschappen al tot nieuwe vormen van hoog gewaardeerd 
cultuurhistorisch toerisme te hebben geleid.
Binnen de veenweide komt in toenemende mate natuurontwikkeling voor. Gebleken is dat bij 
het verwezenlijken van deze plannen de historisch-geografische en historisch-landschappelij-
ke kennis over de landschapsdynamiek vaak onderontwikkeld is, terwijl juist met deze kennis 
de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van dit soort plannen mede kan worden bepaald, de 
inpassing in het vaak gecompliceerde waterbeheerssysteem soepeler en met meer kans op 
succes kan verlopen en de plannen beter aan de lokale bevolking kunnen worden uitgelegd.

De	veenweide	als	kennisbron	van	het	verleden
Omdat er niet zoveel gebieden meer over zijn waar de gecompliceerde verhoudingen tussen 
historisch landgebruik en waterbeheer zo goed in het landschap afleesbaar zijn gebleven 
vormt de veenweide een belangrijke bron voor historische wetenschappers, die meer te 
weten willen komen over het dagelijks leven van de middeleeuwse boeren die dit landschap 
hebben gecreëerd, maar die er in de archieven wel wat karig van zijn afgekomen. Daarnaast 
biedt deze kennis inzicht bij de discussies over de randvoorwaarden die bij waterbeheer, 
wateropslag, polderpeilhoogte etc. worden gehanteerd. Vanuit het verleden valt ook hierbij 
heel wat te leren. 

Kortom...
De Nederlandse veenweide is een bijzonder cultuurlandschap dat in de loop van duizend 
jaar zijn vorm heeft gekregen. Het is meer dan alleen potentiële bouwgrond. Als de veen-
weide alleen als potentiële bewoningslocatie wordt beschouwd, zal dit de ondergang van 
de veenweide betekenen. Als de boeren moeten wijken verdwijnt het onderhoud dat deze 
gebieden maakt tot wat ze zijn. Natuurontwikkeling als alternatief werkt alleen positief voor 
de veenweide uit als men oog heeft voor de mensgebonden natuur. Als ergens van toepas-

sing is dat God de wereld heeft geschapen en de Hollanders Holland, dan geldt dat exclusief 
voor de veenweide. Zorg om de veenweide past in de canon van vaderlandse geschiedenis, 
als onderdeel van een grotere Europese eenheid, maar ook als vormgever en inspiratiebron 
van ander Europees laagland. Bij de beslissingen over de toekomst van deze bijzondere 
landschappen kunnen we onze voorouders over onze schouders laten meekijken en hun 
stem uit het verleden laten gelden. Het kan geen kwaad als we wat gas terugnemen bij de 
doorstart van de veenweide in de eenentwintigste eeuw.

2.4	 Essay	3:	Het	Groene	Hart,	een	teloorgang	op	lange		 	
	 termijn?	 	 	 	 	 (door Pieter Jan Hofman)

Bezint	eer	gij	begint
Sinds de aanvang van de ontginning (verbetering van ontwatering) 900 na Christus in de 
omgeving van Rijnsaterwoude is de ontginning van het Groene Hart - een hoogveengebied 
-  in fasen gerealiseerd en rondom 1200 na Christus voltooid. De turfwinning die volgde in 
de periode van 1600 tot 1800 heeft in de vorm van diverse droogmakerijen zijn sporen 
nagelaten. Indien de balans van deze twee activiteiten in 2006 wordt opgemaakt moet 
worden geconstateerd dat in de delen van het gebied waar geen turfwinning heeft plaatsge-
vonden het maaiveld ten opzichte van de hoogte van het maaiveld ten tijde van de ontgin-
ning 2 à 2,5 meter is gezakt. Het maaiveld in droogmakerijen ligt circa 4 tot 5 meter lager 
dan het oorspronkelijke maaiveld. De afwatering van de ontginningsblokken vond plaats via 
diverse veenriviertjes naar zee of grote rivieren. Dit stelsel heeft geleid tot een poldergewijs 
afwateringsysteem. De toenmalige veenriviertjes zijn nog grotendeels als hoog gelegen 
boezemafwateringsstelsels aanwezig. Dit hoog gelegen  boezemsysteem is door de eeuwen 
heen in takt gebleven, terwijl de bodem van het poldergebied daaromheen is gezakt. Uitein-
delijk is voortgeborduurd op het stelsel dat 1000 jaren geleden is ontwikkeld. Uit de huidige 
waterpeilen van de boezemstelsels kan het toenmalige zeeniveau worden afgeleid: circa 
NAP- 0,20 m. (Rijnland NAP – 0,60, Delfland NAP – 0,42, Woerden NAP –0,30, Amstelland 
NAP – 0,20). Een bijkomend proces is de  verzilting van het watersysteem. Deze verzilting 
vormt een natuurlijke belasting en beïnvloedt de waterkwaliteit, waarvan de eisen nog steeds 
door het agrarisch grondgebruik worden ingegeven.

Een bezinning op het huidige afwateringssysteem van het Groene Hart is noodzakelijk. Kan 
het systeem de komende 1000 jaar doorstaan? Drie hoofdzaken zijn van betekenis: de 
voortgang van de bodemdaling, de wijziging van het agrarisch grondgebruik - thans nog 
de hoofdbestemming van het gebied, en de wijziging van het klimaat (toename neerslag en 
stijging van de zeespiegel). Overigens is de nu ontstane situatie van het Groene Hart debet 
aan het ontbreken van duidelijke besluitvorming omtrent de ruimtelijke inrichting; door de 
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eeuwen heen is dit op zijn beloop gelaten. De rekening wordt nu betaald! 
De vraag rijst of het huidige afwateringsstelsel in takt kan blijven. Het antwoord is neen!
De bodem blijft dalen en daardoor wordt het verschil tussen het peil in de boezem en die 
van de polders te groot om deze door middel van kaden te beschermen. Het maaiveld zal 
gezien de dikte van het aanwezige veenpakket de komende 1000 jaar zeker nog ruim twee 
meter dalen ten opzichte van de huidige hoogteligging. Dit betekent dat gigantische hoge 
en brede kaden langs de boezemsystemen moeten worden gehandhaafd. Dit zal geleidelijk 
gaan, maar er zal een keerpunt komen, wat ook geldt voor de bemaling van de polders.  
Het peil in de boezem zal moeten meebewegen met de daling van het maaiveld van de 
omgeving. 

Effecten	van	klimaat	
Op basis van waarnemingen en wetenschappelijk onderzoek is sprake van een stijging van 
de temperatuur. Voor de komende honderd jaar wordt uitgegaan van een stijging van gemid-
deld 3 tot 5 graden Celsius. Door deze opwarming van de aarde zal de temperatuur van de 
oceanen stijgen en het water uitzetten waardoor de zeespiegel zal stijgen. Voor de komende 
honderd jaar zal het peil van de zeespiegel gemiddeld met 60 centimeter stijgen. Eveneens 
zal als gevolg van opwarming van oceanen de neerslaghoeveelheid boven land toenemen. 
Door deze factoren in combinatie met de voortgaande bodemdaling zal ook de natuurlijke 
verzilting toenemen.

Radicale	omslag	
Tot nu toe geven vele denkconcepten aan dat het watersysteembeheer richting moet geven 
in de ontwikkeling van de planologie. Dit conceptueel denken is nog te behoudend. Teneinde 
in de toekomst het Groene Hart bewoonbaar te houden moet het roer radicaal om. Dit geldt 
zowel voor de bestemming van gronden als de inrichting van het watersysteem. De bestem-
ming van de grond moet meer gericht zijn op de waterstaatkundige inrichting die in de toe-
komst is vereist. Het huidige boezemsysteem zal geen hoofdfunctie moeten vervullen voor 
de afwatering van het Groene Hart: een vervangend afwateringssysteem moeten worden 
aangelegd. Bij dit ontwerp zal het huidige systeem kunnen worden ingezet voor de water-
voorziening van het gebied, waarbij de droogmakerijen als spaarbekkens fungeren. Op deze 
wijze kan ook de drinkwatervoorziening worden veiliggesteld. Het nog open gebied moet 
fungeren voor opvang en berging van overstromingswater in geval van doorbraak van rivier-
dijken of zeewering. Het overstromingswater kan naar het Groene Hart worden geleid door 
groene  traversen aan te leggen. Deze traversen zijn bedijkt zodat het stedelijk gebied niet 
overstroomt. De traversen vormen de groene longen van de Randstad. Het landbouwgebruik 
moet in deze overloopgebieden worden omgezet van veeteelt naar rijst en rietteelten en 
zoutminnende gewassen. Deze teelten zijn minder kwetsbaar in geval overstromingswater 

moet worden geborgen. Het nieuw aan te leggen afwateringssysteem zal op maaiveldniveau 
moeten worden aangelegd. De niveauverschillen tussen poldersystemen moeten worden 
genivelleerd. Het oude systeem kan in dat geval gelijkmatig dalen met het maaiveld van het 
poldergebied, zodat het hoogteverschil tussen het maaiveld van de polder en de voormalige 
boezem niet toeneemt. 

De delen van het Groene Hart die als noodoverloopgebieden worden ingericht fungeren 
tevens als bergingsgebied voor overtollige neerslag. In de als spaarbekkens ingerichte 
droogmakerijen kunnen drijvende woningen worden gesitueerd. Op basis van dit concept is 
het onontkoombaar dat dorpen moeten worden gesloopt en herbouwd. Ook de infrastruc-
tuur van wegen zal gericht moeten zijn op deze nieuwe inrichting. Overigens gebeurde dit 
vroeger eveneens, maar dan als gevolg van afslag van het land langs de grote meren, die 
als gevolg van het slagturven waren ontstaan. Voorbeelden vormen de verdwenen dorpen 
langs de Haarlemmermeer en rondom Nieuwkoop. Ook de bescherming door deel- of 
compartimenteringsdijken is geen nieuw fenomeen. Juist de landscheidingen tussen de 
hoogheemraadschappen Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland hebben een 
belangrijke bescherming geboden tegen het op grote schaal uitbreiden van de meren die 
door de turfwinning ontstonden. 

Juist door met een andere bril naar het Groene Hart te kijken kunnen dilemma’s en impassen 
worden doorbroken. Door gestructureerd te ontwerpen en te bouwen blijft het Groene Hart 
behouden en zal verpaupering worden tegengegaan. Een niet onbelangrijk voordeel is te-
vens dat de Randstad in de toekomst minder kwetsbaar zal zijn voor overstromingen vanuit 
de zee en rivieren. Een uitdaging van formaat gelijk aan de in de middeleeuwen aangevatte 
ontginning van het gebied; in het jaar 3100 door de dan levende bevolking als wonder van 
vernuft ervaren.
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Huidige	stand	van	zaken	en	
trends

Belangrijke	trends	en	ontwikkelingen
Een goed ruimtelijk overzicht van de huidige situatie in het veenweidegebied is beschreven 
in het rapport ‘Behoud veenweidegebied – een ruimtelijke verkenning’ (Rienks et al., 2002). 
Belangrijke conclusies zijn:
– dat de bodemdaling met 5 tot 20 mm per jaar voortschrijdt; 
– dat de melkveehouderij een sterke positie heeft in het veenweidegebied maar wel hogere 

kosten maakt dan elders hetgeen op langere termijn het voortbestaan van deze sector 
onzeker maakt;

– en dat het watersysteem meer en meer versnipperd raakt hetgeen hogere kosten voor 
waterbeheerders en samenleving met zich meebrengt.

Een belangrijk aspect van deze studie is ook de ruimtelijke differentiatie van de veenweide-
gebieden. Wanneer goed wordt gekeken naar veenweidegebieden blijkt dat elk gebied uniek 
is. Het landschap, het waterbeheer, de huidige ruimtelijke en economische dragers verschil-
len per gebied. Hét veenweidegebied bestaat niet. 

De toekomst van veenweidegebieden wordt bepaald door diverse drijvende krachten. In 
twee expertmeetings is de vraag aan de orde geweest welke kant het veenweidegebied zich 
op zou kunnen ontwikkelen en hoe hierbij rekening zou kunnen worden gehouden met cul-
tuurhistorische waarden en patronen. Het startpunt van deze expertmeetings werd gevormd 
door de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veenweidegebied. In dit hoofdstuk zijn 
de belangrijkste ontwikkelingen beknopt beschreven.  

3
Trend 1 - Klimaatsverandering 
Het klimaat verandert. Op zich is dat niet nieuw, want het klimaat is in de loop der 
eeuwen altijd veranderd. De groei van het veenpakket na de ijstijd en de afzetting 
van kleilagen tijdens overstromingen van rivieren en zee zijn getuigen van deze 
historische dynamiek. Extra factor is dat de mens een rol speelt bij de opwarming 
van de aarde. 
Veel Nederlanders achten zich onaantastbaar achter de deltawerken. Daarachter 
ligt in de polders een netwerk met ontelbaar veel verschillende peilvakken waarbij 
elke functie zijn eigen peil heeft. Veel mensen leven in de illusie dat de natuur be-
dwongen is. Vandaar dat wij momenteel op meer dan zeven meter onder zeeniveau 
huizen aan het bouwen zijn. Vanuit wetenschappelijke hoek gaan er echter steeds 
meer stemmen op die benadrukken dat deze zelf gecreëerde veiligheid slechts rela-
tief is. Voorbeelden als de evacuatie van de Betuwe omdat de grote rivieren te veel 
water aanvoerden, en de extreme droogte in 2003 die leidde tot een dijkdoorbraak 
bij Wilnis en tot zoetwatertekorten geven aan dat de natuur nog steeds een eigen 
wil heeft. Op langere termijn zal in het dichtbevolkte Nederland extra ruimte nodig 
zijn voor water om de zeespiegelrijzing, de periodiek hoge neerslag inclusief afvoer 
uit verstedelijkt gebied en de piekafvoeren van de grote rivieren op te kunnen van-
gen. Ook zeer droge omstandigheden zullen in de toekomst vaker voorkomen. 

Er is behoefte aan:
• Ruimte voor waterberging gedurende natte periodes om de woonfuncties in en 

omliggend van het gebied van hoogwater te vrijwaren;
• Ruimte voor waterreserves van waaruit de boezems op peil worden gehouden 

tijdens droge periodes;
• Reductie van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen die vrijkomen bij 

oxidatie van het veenpakket als gevolg van ontwatering.
     
In de ontwerpen zijn deze behoeften meegenomen. De veiligheid van de bevolking 
is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.
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Trend 4 – Krimp van de landbouw
Waar het ten tijde van de gouden eeuw voor melkveehouders noodzakelijk was om in de 
nabijheid van de stad te produceren is dit tegenwoordig geen noodzaak meer. Dankzij de 
relatief slechte productieomstandigheden (natte, smalle kavels) verdienen boeren in veen-
weidegebieden momenteel structureel minder dan boeren die onder optimale omstandig-
heden produceren. Ondanks dat de melkveehouderij nog steeds een sterke economische 
sector is, is het toekomstperspectief volgens vele deskundigen onzeker voor wat het 
Groene Hart betreft. Vooral wanneer de EU-subsidies verder worden afgebouwd en men 
meer internationaal moet concurreren. Ook voelt de melkveehouder de concurrentie om 
de grond als gevolg van de stedelijke uitbreidingen. Gevolg is dat veel veenweideboeren 
hun bedrijf staken en verkopen aan projectontwikkelaars en terreinbeherende instanties.. 
In een aantal deelgebieden binnen het veenweidegebied is de economische situatie van 
de melkveehouderij gemarginaliseerd. 

Een waardige alternatieve vorm van landbouw kan mogelijk gevonden worden in natte 
vormen van landbouw, welke goed uit de voeten kan met de natte en op termijn mogelijk 
zilte situatie in het veenweidegebied. In de ontwerpen is hiermee rekening gehouden. 

 De bovenstaande ontwikkelingen zijn de belangrijkste waarmee het veenweidegebied de 
komende decennia te maken heeft of krijgt. Met deze trends als leidraad is een aantal 
ontwerpen gemaakt welke in het volgende hoofdstuk zijn geschetst en beschreven. 
Naast de trends is daarbij telkens het behoud van de cultuurhistorische samenhang het 
uitgangspunt geweest.

Trend 2 - Behoefte aan (landelijk) 
wonen
Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) heeft in 2005 de studie “Land-
stad” uit gebracht. Ze komen daarin tot de conclusie dat de 
woonwensen van mensen tot nu toe onvoldoende gerealiseerd 
zijn. Veel mensen zouden graag landelijk wonen, zij het met de 
stad, en al haar voorzieningen, onder handbereik. In 2006 heb-
ben het Centraal, Milieu- en Natuur-, en het Ruimtelijk Planbureau 
de studie “welvaart en leefomgeving” uitgebracht. Hierin hebben 
ze, op basis van vier scenario’s, de ruimtevraag tot 2040 van 
de verschillende functies weergegeven. De ruimtevraag varieert 
van 150.000 ha tot 300.000 ha binnen de scenario’s. Dit zal 
vooral ten koste gaan van het areaal landbouwgrond. Tussen 7,5 
en 15 procent van het Nederlandse cultuurareaal zal van functie 
veranderen. De functies natuur en wonen zijn de belangrijkste 
ruimtevragers. De huidige ruimtelijke ordeningswetgeving zorgt 
ervoor dat er in grote delen van Nederland niet mag worden ge-
bouwd. Desalniettemin bestaat er in Nederland een grote latente 
behoefte aan landelijk wonen nabij stedelijke functies. In enkele 
van de ontwerpen wordt deze behoefte meegenomen. 
 

Trend 3 – Recreatie en toegankelijkheid
In de huidige steeds drukker wordende maatschappij zou het veenweidegebied een oase van rust moe-
ten zijn voor de vele mensen. Het gebied wordt echter slechts door een kleine groep mensen gebruikt 
om te recreëren. Voor vele anderen van de 6 miljoen randstedelingen en toeristen is het veenweidege-
bied onaantrekkelijk, onbekend of ontoegankelijk. Dit geldt met name voor de groter wordende groep 
allochtonen, maar bijvoorbeeld ook voor buitenlandse toeristen die naar onze grote steden komen 
maar het oer-Hollandse landschap alleen via de oude meesters kennen. Dit terwijl datzelfde landschap 
enkele kilometers verderop ‘live’ te zien is. Onbekend maakt onbemind gaat zeker op voor het veenwei-
degebied. Op het gebied van recreatie zou het cultuurhistorische verhaal zoals dat is verwoord in de 
essays van John Mulder en Pieter Jan Hofman breed uitgedragen kunnen worden. Tegelijkertijd verdient 
de toegankelijkheid van het gebied voor de recreant een aanzienlijke verbetering. In de ontwerpen 
is de groei van de recreatieve sector en het verbeteren van de toeristisch-recreatieve infrastructuur 
meegenomen. 
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4

Figuur 1 toont een gebied,waarbij de cultuurhis-
torische kaders wel zichtbaar blijven. Als variatie 
op de lintbebouwing langs de ontginningsassen, 
is hier gekozen voor  bebouwing van ruime huizen 
op de kavels, afgewisseld met hoogbouw.
De open ruimte tussen het bedrijventerrein voor 
de dienstensector linksonder en de woningbouw 
fungeert als buffer. Ruimte voor natuur vinden we 
in het noorden. 

Toekomst	veenweiden	in		
perspectief;	vier	ontwerpen	

4.1	 Uitgangspunten

In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwerpen voor toekomstige veenweidegebieden gepre-
senteerd. Waar en in welke vorm nieuwe ontwikkelingen en trends de ruimte krijgen wordt 
gestuurd door de cultuurhistorische visie op het gebied. Bij elk ontwerp is voorzien dat 
concessies moeten worden gedaan aan de cultuurhistorie. Het uitgangspunt is dat het doen 
van gerichte concessies beter is dan de autonome ontwikkeling haar gang te laten gaan. 
Een belangrijk uitgangspunt is tevens dat er ruimtelijke scheiding 
plaatsvindt. Sommige functies zijn nu eenmaal moeilijk combineerbaar met elkaar (bijvoor-
beeld) omdat ze een ander waterpeil vereisen) en daardoor kan beter per polder 
een leidend principe worden gekozen. 

Als onderzoeksgebied is het gehele westelijke veenweidegebied gekozen. Daarvan zijn 
grote delen (Waterland, Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Vecht en plassengebied, en 
Nieuwkoop-Harmelen) aangewezen als Belvederegebied. Het watersysteem is onlos-
makelijk verbonden met alles wat er in het veenweidegebied gebeurt. Daarom is dit in 
de vier ruimtelijke ontwerpen een belangrijke 
onderlegger.

4.2	 Ontwerp	1	-	Wonen,	werken	en	recreëren	op	de	klei

In de studie “Landstad” komt het Ruimtelijk Planbureau (RPB) tot de conclusie dat de 
woonwensen van mensen tot nu toe onvoldoende zijn gerealiseerd. Veel mensen zouden 
graag landelijk wonen, maar dan wel in de nabijheid van de stad en al haar voorzieningen. 
Decennialang is echter op krampachtige wijze geprobeerd de stad buiten het Groene Hart 
en andere delen van het westelijke veenweidegebied te houden. Desondanks heeft de stad 
haar grenzen regelmatig verlegd. Bij het verleggen van deze grenzen speelden vaak alleen 
economische motieven een rol, zonder rekening te houden met cultuurhistorische en land-
schappelijke elementen. Hierdoor zijn veel karakteristieke gebieden zowel fysiek als visueel 
verbrokkeld. In dit concept worden de grenzen van de stad ook verlegd. Er wordt echter 
goed gekeken naar hoe en waar ze verlegd worden. Als voorbeeld van een gebied voor 
wonen, werken en recreëren valt te denken aan het eiland van IJsselmonde als plek voor 
stadsuitbreiding van Rotterdam. Dit klei- en klei- op veengebied is niet of nauwelijks onder-
hevig aan maaivelddaling door oxidatie van veen.  Wel moet rekening worden gehouden met 
wat klink. De naoorlogse wijken als Charlois, Zuidwijk en Lombardije zijn aangelegd op deze 
kleigronden. Hierbij is destijds vrijwel geen rekening gehouden met historische waarden, op 
het behoud van wat dijken en kaden na. 
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 4.3	 Ontwerp	2	-	Veenweidepark

Het Groene Hart kenmerkt zich door een authentiek landschap van veenweidegebieden en 
droogmakerijen. Het beeld hierbij zijn de lange, smalle percelen met de oude boerderijen als 
ontginningsassen. De meeste melkveebedrijven in het veenweidegebied hebben te maken 
met slechtere productieomstandigheden, door hoog slootwaterpeil en slechte verkave-
ling, dan melkveebedrijven buiten het veenweidegebied. Steeds meer boeren stoppen dan 
ook met hun melkproductie als hoofdactiviteit. Melkproductie wordt meer een afgeleide 
nevenactiviteit. De vrijgekomen grond wordt aan de buurman, natuurorganisatie of overheid 
verkocht. Het veenweidegebied is de afgelopen twee eeuwen grotendeels ontwikkeld en 
instandgehouden door deze melkveehouders. Deze zekerheid komt door het stoppen van 
deze melkveehouders, met hun hoofdactiviteit, onder druk te staan. Het karakteristieke, Hol-
landse veenlandschap loopt nu het gevaar dat het verrommelt en misschien wel verdwijnt. 
Om het veenweidegebied toch in de huidige vorm te handhaven zullen er naast de melkpro-
ductie ook andere activiteiten moeten plaatsvinden. Hierbij zullen de (melk)veehouders als 
‘beheerder’ van het veenweidegebied optreden waarbij zij een rendabel bedrijf runnen.

Ontsluiting	van	veenweidegebied
Het veenweidegebied met zijn karakteristieke boerderijen, boerenerven en lange, smalle 
percelen wordt voor de burger toegankelijker gemaakt. De burger heeft volop keuze om aan 
allerlei activiteiten in het veenweidegebied deel te nemen. Zo kunnen dagjesmensen rond-
leidingen in het veenweidegebied krijgen. Tijdens deze rondleidingen wordt de geschiedenis 
van het landschap en de invloed van water toegelicht. In een boerderij die tot theaterzaal 
is omgebouwd kunnen mensen films, video’s en voorstellingen over het veenweidegebied 
zien. Daarnaast kunnen mensen ook in boerderijen overnachten met alle luxe en comfort. 
De maaltijden tijdens het verblijf bestaan (grotendeels) uit streekproducten en geven het 
veenweidegebied een speciaal tintje. De ondernemers die deze streekproducten produceren 
zetten hun producten ook af op regionale streekmarkten. Hierbij komt het beeld van de boer 
die zijn producten naar de consument brengt weer terug. Als boeren zelf hun producten op 
deze streekmarkten promoten, dan beleven de consumenten meer van het streekeigene. 
Deze streekmarkten moeten niet alleen een marktplaats zijn maar hebben daarnaast een 
podiumfunctie waar de burgers ook informatie over alle activiteiten in het veenweidegebied 
aangereikt krijgen.

Complete	arrangementen	
Ondernemers uit het veenweidegebied bieden toeristen complete arrangementen aan. Een 
professionele recreatieondernemer die bijvoorbeeld een totaalpakket aanbiedt zoals een 
bedrijf dat groepsaccommodaties combineert met een boerderijcamping. Ook zijn er vele 

dagactiviteiten beschikbaar zoals kanoën, wandel- en fietsroutes, boerengolf, poldersport, 
enz. Bij complete arrangementen worden toeristen eerder het gebied ingetrokken. Buiten-
landse toeristen die in korte tijd het veenweidegebied willen zien, worden op deze manier 
meer geprikkeld en zullen dan ook minder snel in de Randstad verblijven en alleen de musea 
bezoeken. 

Hollandse	Veenlandschap	
Ondernemers uit het veenweidegebied zetten hun gebied weer op de kaart. Het gebied 
met de unieke verkavelingstructuur, de lintbebouwing en het dijkenpatroon moet een at-
tractie voor alle toeristen vanuit alle hoeken van de wereld worden. Daarnaast worden in 
het veenweidegebied rietvelden en bossen aangelegd om de toeristen een groter aanbod 
aan diversiteit in het veenweidegebied aan te bieden zonder dat afbreuk wordt gedaan aan 
de hoofdstructuur van het gebied. De Weerribben in de kop van Overijssel dienen hierbij 
als voorbeeld. Zodra het vliegtuig is geland op Nederlandse bodem moet men informatie 
over en activiteiten in het veenweidegebied krijgen. Het vervoer naar dit gebied mag geen 
probleem zijn en de toeristen worden door de recreatieondernemers hartelijk ontvangen. 
Door al deze activiteiten blijven de toeristen hun vakantietijd in het veenweidegebied en 
spenderen hun vakantiegeld in dit aantrekkelijke Hollandse landschap. Voor de ondernemers 
in het veenweidegebied is hierdoor een rendabel inkomen te behalen en ondertussen blijven 
zij in het gebied wonen en treden op als beheerder van het veenweidegebied. In vogelvlucht-
perspectief  laat onderstaande afbeelding zien  hoe zoiets eruit zou kunnen zien. 

Concept
Als voorbeeld  van zo’n veenweidepark zou de Krimpenerwaard kunnen fungeren. In dit 
gebied heeft geen ruilverkaveling of herinrichting van betekenis plaatsgevonden. Op enkele 
stads- en dorpsuitbreidingen na is de historische structuur van dit veenweidegebied bewaard 
gebleven. Extensieve veeteelt zoals dat vroeger werd bedreven zou hier de voorkeur heb-
ben, oftewel agrarisch natuurbeheer in optima forma met bemesting van de weilanden direct 
achter de boerderijen en met de terugkeer van de onbemeste hooilanden (schraallanden) 
achter de eerste watergangen. Binnen de voormalige schraallanden zou gedacht kunnen 
worden van de herintrede van enkele eendenkooien, die vroeger in de Krimpenerwaard een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Het schraalland  en eendenkooi bij Berkenwoude is hiervan 
een prachtig voorbeeld.  De boezems langs de Hollandse IJssel hebben hun functie verloren. 
Zij kunnen weer als bergboezem in ere worden hersteld. Hoge slootpeilen in het gebied 
leiden tot een aanzienlijke vertraging van de maaivelddaling door oxidatie van veen. 
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Figuur 2. Veenweidepark



(afhankelijk van het seizoen) maar elders houdt men droge voeten en in de droogmakerij 
drijft men op het water. Met recht uniek wonen. 
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4.4	 Ontwerp	3	-	Waterdorp

Klimatologische omstandigheden zullen ervoor zorgen dat ons land vaker met extreme 
(zowel natte als droge) weersomstandigheden te maken zal krijgen. De dijkdoorbraak bij Wil-
nis is een voorbeeld van wat de gevolgen kunnen zijn. In tijd van hoge waterstanden moet er 
in West-Nederland daarom voldoende bergingsruimte zijn voor deze piekbelasting. Ten tijde 
van langdurige droogte moeten in de regio voldoende zoetwaterbuffers aanwezig zijn, zodat 
verzilting kan worden tegengegaan.

Naast klimatologische omstandigheden 
vragen de functies wonen en recreatie ook 
extra ruimte. Diepgelegen droogmakerijen 
als de Schermer en de Wormer waarin 
weinig bebouwing voorkomt kunnen onder 
water worden gezet. De historische struc-
tuur van de ringdijk en –vaart, al dan niet 
voorzien van windwatermolens, blijft hierbij 
behouden. Drijvende huizen aan steigers 
vormen waterdorpen. Daarnaast dienen de 
meren voor  recreatie, natuur en berging 
van water.    

Concept
In dit concept wordt een voormalige 
droogmakerij omgevormd tot een gebied 
met totaal andere functies dan het huidige 
monofunctionele landbouwkundige gebruik. 
Wonen op het water in drijvende huizen 
wordt gecombineerd met waterrecreatie en 
waterberging. Als extreme vorm valt te den-
ken aan drijvende woningen in een polder 
die meestal droog ligt en gebruik kan maken 
van de originele wegeninfrastructuur en 
waarin gewoon reguliere landbouw mogelijk 
is, maar die in geval van nood als nood-
opvang wordt gebruikt. Water wordt dan 
ingelaten en de woningen drijven tijdelijk. 
De landbouwoogst gaat dan deels verloren 

Figuur 3. Waterdorp



Veenweide: remmen of doorstarten? 27 

4.5	 Ontwerp	4	–	Sawa	Specialty	Polder

Sawa	is een gebied voor nieuwe vormen van hoogproductieve waterrijke	landbouw. Te 
denken valt aan het telen van specialiteiten als rijst, cranberries en veenmos voor niche 
markten. Dit kan plaatsvinden in combinatie met het houden van waterbuffels voor het ma-
ken van mozzarellakaas en met visteelt. Uitgangspunt is dat deze vormen van landbouw zich 
verenigen met een hoog waterpeil waardoor bodemdaling niet of nauwelijks optreedt. 

Ook hier zijn de dijken en het verkavelingpatroon bewaard gebleven. Het waterpeil is echter 
aanzienlijk gestegen waardoor de verbranding van CO2 sterk afgenomen is. Het opzetten 
van de slootpeilen vertraagt de maaivelddaling van vooral het centrale deel van het gebied 

dat uit veengronden bestaat. Het gebied vraagt wel om een rationele verkaveling en een re-
latief goede ontsluiting voor de natte maar hoogwaardige vormen van landbouw. Binnen het 
gebied is een uitgekiend waterbeheer nodig. Door de teelten te koppelen zijn er mogelijkhe-
den voor waterconservering en berging. 
Het schetsontwerp is uitgewerkt voor een polder als de Alblasserwaard. Het historische 
landschap van de Alblasserwaard is deels door de ruilverkaveling aangetast. Het biedt 
daardoor een rationeel raamwerk voor productielandbouw. In de voorheen lege polders zijn 
al boerderijen verplaatst naar de tiendwegen en deze zijn voorzien van grote stallen. Deze 
structuur zou als basis kunnen dienen voor een meer plantaardige en hoogwaardige nieuwe 
landbouw als opvolger van de veehouderij. 

Figuur 4. Sawa Specialty Polder
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	Het	veenweidegebied	van	
de	21ste	eeuw

Inleiding
De voorgaande vier ontwerpen zijn gemaakt voor specifieke gebieden binnen het weste-
lijke veenweidegebied. Steeds vaker echter gaan er bij beleidmakers stemmen op dat ze 
behoefte hebben aan een integraal plan voor het westelijke veenweidegebied. Ze weten 
hoeveel huizen ze moeten bouwen, hoeveel water ze moeten bergen, hoeveel  ruimte er 
voor recreatie nodig is en hoeveel landbouw aanwezig is. De grote vraag is alleen: waar 
geef ik welke functie hoeveel ruimte en hoe kan ik bepaalde functies combineren? Rekening 
houdend met de cultuurhistorische achtergrond van het westelijke veenweidegebied en de 
toekomstige en autonome ontwikkelingen hebben wij in dit concept de verschillende functies 
een plaats gegeven. 

In de volgende paragraaf zal, met achtergrondinformatie, eerst de noodzaak voor een 
integraal concept duidelijk worden gemaakt. Hierna worden de vier concepten uit de voor-
gaande paragrafen ruimtelijk verdeeld over West-Nederland. 

Beschrijving van het vogelvlucht-perspectief
We zien een gebied omringd door de randstad waarbinnen de functies wonen, werken, 
natuur landbouw, waterberging en recreatie een plaats hebben gekregen. Daarbij zijn de 
ontginningspatronen en de dijken voor een groot deel bewaard gebleven. 

Rechtsboven zien we het Veenweidepark zoals dat beschreven is in ontwerp 2. Het is 
een landschap dat we nu bijvoorbeeld nog terug zien in de Krimpenerwaard en Waterland. 
Karakteristieken zijn landbouw en dan vooral veehouderij in combinatie met recreatie en 
landschapsbeheer.

Daaronder zien we Manhattan	in de polder. Hier heeft de gangbare landbouw plaats ge-
maakt voor landelijk wonen en werken zoals dat beschreven is in ontwerp 1. Dit is boven-

land, bestaande uit zeekleigronden op veen (voormalige schorgronden)  of rivierkleigronden 
op zand (stroomruggronden) .

Daar weer onder introduceren wij Sawa	Specialty	Polder een gebied voor nieuwe vormen 
van hoogproductieve waterrijke	landbouw. Te denken valt aan het telen van rijst,  cranber-
ries en veenmos, of aan waterbuffels voor het maken van mozzarella. Ook hier zijn de dijken 
en het verkavelingpatroon bewaard gebleven. Het waterpeil is echter aanzienlijk gestegen 
waardoor de verbranding van CO2 en de maaivelddaling sterk zijn afgenomen  Tevens is er 
ruimte ontstaan voor waterberging.

Uiterst links heeft een transitie plaats gevonden van droogmakerij naar Waterdorp. Hier 
combineren we een waterrijke woonomgeving met waterberging en waterrecreatie.     
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Figuur 5. Het veenweidegebied van de 21ste eeuw



30 Veenweide: remmen of doorstarten?



Veenweide: remmen of doorstarten? 31 

Tot	slot

Na 1000 jaar landbouw is het raam- en binnenwerk van het westelijk veenweidegebied voor 
een groot deel in tact gebleven, ondanks dat het maaiveld 3 tot 5 meter is gezakt. Het 
proces van maaivelddaling als gevolg van oxidatie door de verbeterde ontwatering (peilverla-
gingen) gaat - als we niets doen -onverminderd door. De verwachte klimaatsverandering zal 
leiden tot een zeespiegelrijzing van circa 60 cm in honderd jaar. Dat betekent zonder mee 
een toename van de verzilting, en een grotere kans op (veen) dijkdoorbraken. Het mes snijdt 
dus in negatieve zin aan twee kanten.

Het veenweidegebied is Holland. Je kunt er in ieder geval het Holland vinden zoals dat in de 
hoofden van veel mensen aanwezig is. Met water, dijken, polders, boerderijen. Een land-
schap dat dynamisch is, waar de mens zijn stempel op heeft gedrukt en wat niet bevroren 
zou moeten worden. Maar dat tegelijkertijd ook leesbaar zou moeten blijven. 

Veenweidegebieden komen vooral voor in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Friesland. 
In de rest van de wereld bestaan er geen vergelijkbare veenweidegebieden. Het zijn dus met 
recht unieke gebieden. De 1000 jaar historie is leesbaar in het landschap voor een ieder die 
er zich in verdiept. Deze leesbaarheid is niet een vanzelfsprekendheid.

In de nabije toekomst zoeken nieuwe functies naar een plaats en vechten om de ruimte in 
het veenweidegebied. Daar is ruimte voor. In deze brochure hebben we willen aangeven dat 
de verschillende functies een plaats kunnen krijgen terwijl ook het landschap leesbaar blijft. 
Daarvoor zijn wel keuzes nodig en vooral een visie om alle aanspraken en ontwikkelingen in 
de ruimte logisch en leesbaar in het landschap in te passen. Deze visie moet op gebieds-
niveau en dus provinciaal niveau of beter nog veenweideniveau ontwikkeld worden. Op dat 
niveau kunnen er keuzes gemaakt worden voor grote leesbare landschappelijke eenheden, 
waarbij losgekomen moet worden van de waan van de dag.

In deze brochure hebben wij een aantal voorbeelden geschetst hoe een visie op gebiedsni-
veau uit zou kunnen werken. Het belangrijkste is voor ons niet dat de uitgewerkte ontwerpen 
op identieke wijze gerealiseerd worden, maar dat er een omslag komt in de manier waarop 
we naar het veenweidegebied kijken. Deze manier van denken moet nog nader uitgewerkt 
worden. We hopen hiervoor een aantal handvaten te hebben gegeven.

Met deze brochure dagen we overheden, belangenorganisaties en bewoners uit deze visie 
te ontwikkelen. Wij vinden dat de duizend jaar oude cultuurhistorie van het veenweidegebied 
leidraad moet zijn.
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