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Duizend jaar cultuurhistorie van het 
westelijke veenweidegebied: waar moet 
het heen met het veen? 

JOHN MULDER

Pompen of verzuipen, dat is het lot van het westelijke veenweidegebied sinds de 

molenbemaling in de vijftiende eeuw is ingevoerd. En hoe harder we pompen, hoe 

harder het land zakt: 3 – 5 meter in 1000 jaar tijd als gevolg van oxidatie van 

veen en inklinking. Onderstaand verhaal gaat over de geschiedenis van dat veen-

weidegebied. De rode draad is: hoe houden we het hoofd boven water? 

Inleiding
In pakweg 1000 jaar is het westelijk veengebied van Nederland met zijn karak-
teristieke strokenverkaveling 3 tot 5 meter gezakt (Afbeelding 1). Noordzee 
en Zuiderzee hebben aan het raamwerk geknaagd, ook de mens nam het bin-
nenwerk flink onderhanden. Niettemin is het verkavelingspatroon grotendeels 
bewaard gebleven. De bewoners pasten de ontwatering aan als hun landerijen 
blank kwamen te staan. Maar hoe harder ze pompten, hoe harder het land zak-
te. De boeren hadden dat niet in de gaten. T. Edelman (1958) ontdekte als eer-
ste dat West-Friesland bedekt is geweest met een laag veen. 

Door de actualiteit van de klimaatverandering groeit het besef dat ons Groene 
Hart – als we niets doen - steeds sneller zal zakken. De extreem warme zomers 
van de afgelopen jaren spreken tot ieders verbeelding. Gouda staat al decennia 
bekend om het zakken van zijn buitenwijken en de relatieve stijging van de 
grachtpeilen in de binnenstad. In het Westland zien we de kweldruk van zout 
water toenemen. Amsterdam, die mooie stad gebouwd op palen, maakt zich 
zorgen om zijn binnenstad. En dan nog de enorme uitstoot van CO2, die de 
oxidatie van het veen met zich meebrengt.

Onderwaterdrainage is wellicht een middel om het proces van maaivelddaling te 
vertragen (Van den Akker, e.a. 2007). Onderzoek hiernaar loopt nog. Om het tij 
te keren zijn drastischer maatregelen nodig: het opzetten van de polderpeilen, 
liefst op korte termijn. Dat betekent een transitie van de landbouw van droog 
naar nat en/of agrarisch natuurbeheer en/of natuurontwikkeling, bijvoorbeeld 
door het telen van rijst of het houden van waterbuffels (Meulenkamp e.a. 2007). 
De cultuurhistorie van ons veenweidelandschap wijst ons de weg die we kunnen 
inslaan om de identiteit van het veenweidegebied op een betaalbare en functio-
nele manier te behouden. 

Essay
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In dit artikel gaan we met zevenmijlslaarzen door die geschiedenis heen, om 
te eindigen met wat voorzetten voor de toekomst. Die specifieke kennis heb ik 
met vele collega’s opgedaan bij Stiboka/Staring Centrum. 

Afbeelding 1    Rijzing zeespiegel versus daling land voor westelijk veengebied van Nederland (Meulen-

kamp e.a. 2007)

Raam- en binnenwerk
Het westelijke veenweidegebied van Nederland ligt 1 tot >2 m beneden de zee-
spiegel en ieder jaar zakt het maaiveld met 0,5 tot >1,5 cm, afhankelijk van 
het weer, de mate van ontwatering, het bodemgebruik enzovoort. Vooral bij de 
droge zomers van 2018 en 2019 zal het hard zijn gegaan. Onze voorouders 
zagen kans om binnen drie eeuwen de wildernis om te toveren tot een cul-

Afbeelding 2    De Vlist ten noorden van Schoonhoven in 1984
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tuurlandschap met een dominante strokenverkaveling. Het raamwerk van deze 
ontginningen is grotendeels gespaard gebleven. Wel hebben Noordzee en Zui-
derzee aan de randen geknaagd en nam de mens het binnenwerk in de loop der 
eeuwen flink onder handen. 

Het grootste deel van West-Nederland bestond duizend jaar geleden uit veen-
kussens met heidevelden, vennen en berkenbossen. Ze waterden af via veen-
stromen zoals het IJ, Kromme IJe, Zaan, Amstel, Rotte, Vlist (Afbeelding 2) en 
Hollandse IJssel. Langs de grote rivieren bevonden zich broekbossen, die bij 
hoog water overstroomden. Daar hebben de waarden (Krimpenerwaard, Alblas-
serwaard) het slibrijke bos- en broekveen aan te danken.

Ontginning en bewoning
Bij de ontginning van de wildernis stond de afwatering voorop. De ontginners kap-
ten de bossen en brandden de vegetatie af. Ze verdeelden de veenkoek in blokken 
en groeven een stelsel van sloten, evenwijdig aan elkaar het hoger gelegen veen 
in, tot een bepaalde grens was bereikt. Die achtergrens markeerden ze met een 
kade om overtollig regenwater uit de achterliggende wildernis te keren. Deze ach-
terkade (Afbeelding 3) fungeerde als basis voor de ontginning van het volgende 
blok. De ontginners wierpen zijkaden of zijdwenden op tegen overstromingswater 
van de buren (Afbeelding 4). De bewoning concentreerde zich als lange linten. De 
verbeterde ontwatering van de ontginningsblokken werkte vertering van de top 
van het veenpakket in de hand en daarmee het proces van maaivelddaling.

Afbeelding 3    Achterkade de Landscheiding 

in de Krimpenerwaard (1984)

Afbeelding 4    Zijdwende Schaapjeszijde  in 

de Krimpenerwaard(1984)
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Twee dorpen met lintbebouwing die ook nog stadsrechten kregen, zijn Groo-
tebroek (in 1364) en Bunschoten (in 1383). De strokenverkaveling van Groote-
broek (Afbeelding 5) hield tot de jaren zeventig van de vorige eeuw stand. De 
ruilverkaveling en de herindeling tot de gemeente Stedebroec maakten hieraan 
een eind (Afbeelding 6). Het maaiveld in West-Friesland daalde door oxidatie 
van het veen tot veelal op de klei-ondergrond (Borger 1975; Dekker 1974).

In 1383 verleende de bisschop van Utrecht stadsrechten aan Bunschoten. En 
dus kwam er een stadsgracht met daarbinnen de lintbebouwing, de huidige 
Venestraat. De volgende stap was stadsuitbreiding van twee nieuwbouwwijken. 
Het stratenplan was snel gelegd. Helaas… in 1430 kozen de Bunschoters tij-
dens de oorlogsperikelen tussen Philips de Goede en de Utrechtse bisschop de 

Afbeelding 5    Lintbebouwing van Grootebroek (Van Deventer, 1560)

Afbeelding 6    AHN (2019): verstedelijking van Grootebroek (nu Stedebroec)



7

verkeerde partij. Ze zetten hun poorten open voor het leger van Philips. Na de 
vrede ondernam de bisschop een wraaktocht naar Bunschoten en sloeg de boel 
er kort en klein. De oprukkende Zuiderzee zette over Eemland en de weilanden 
van Bunschoten een dunne laag klei over het veen af (Vervloet en Mulder 1976). 
De stadsgracht slibde dicht en het stratenpatroon bleef zoals het was… (Afbeel-
ding 7 en 8)

...tot de viering van 600 jaar Bunschoten (1983) en het gemeentebestuur alsnog 
besloot de nieuwbouwwijken te realiseren. Het maaiveld van Bunschoten en 
omgeving is door oxidatie en later door klink 2 tot 3 meter gedaald.

Afbeelding 7    Bunschoten (1850) Afbeelding 8    Stadsgracht en stratenpatroon 

van Bunschoten (1945)

Afbeelding 9    AHN: Bunschoten in 2019
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Strookvormige verkavelingspatronen
We kennen verschillende typen strookvormige verkavelingspatronen, die af-
hankelijk van de hoogteligging en de bolvorm van het veen tot stand kwamen, 
zoals de percelen met opstrek loodrecht op de ontginningsbasis. Kenmerkend 
is de veerverkaveling, die de stroomrichting van het veenwatertje volgde zoals 
de Kromme IJe in de Polder Zeevang. De veenstroom ontsprong op het veenkus-
sen tussen Warder en Middelie en stroomde naar het zuiden richting Zuiderzee 
(Mulder e.a. 1995; Afbeelding 10).

Markant is de waaier-of stervorm van de verkaveling met als uitgangspunt de 
bovenloop van een veenwatertje zoals bij Mijdrecht (Afbeelding 11) en bij de 
Polder de Ronde Hoep bij Amstelveen (Afbeelding 12).

Afbeelding 10    Veerverkaveling langs de 

Kromme IJe (1850)

Afbeelding 11    Waaierverkaveling van Mijd-

recht (1850)

Afbeelding 12    Waaierverkaveling en veerverkaveling in de Polder de Ronde Hoep (1698)
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Daliegaten en daliebulten
In grote delen van Noord-Holland bedreven de boeren niet alleen veeteelt, maar 
ook akkerbouw op de veenkussens met gewassen zoals rogge, haver, boekweit, 
vlas en erwten. De boeren gebruikten als meststof kalkrijke, oude blauwe zee-
klei onder het veen. Ze haalden de klei naar boven door gaten te graven van on-
geveer 6 meter in doorsnee en tot wel 7 meter diep (Afbeelding 13, 14 en 15).

Afbeelding 13    Daliegaten in de slootwand

Daarna gooiden ze de gaten dicht met het veen op de kant, aangevuld met 
slootbagger. Kalk versnelt het verteringsproces van organisch materiaal. 
Relicten van de middeleeuwse kleiwinning vinden we terug in de vorm van 
daliegaten en daliebulten (Dekker, 1974; Mulder e.a. 1983; Mulder en Steenber-
gen,1995; Mulder en Dekker, 2009). 

Daliegaten zijn ronde depressies in het kleilandschap, waarin zwart verteerd 
veen voorkomt. Plaatselijke boeren noemen het derrie of dalie. Het veendek is 
door oxidatie verdwenen terwijl de veenverkaveling zichtbaar bleef. Ook in vele 
droogmakerijen komen daliegaten voor zoals in de Beemster, Schermer en Zoe-
termeerse Meerpolder.

Afbeelding 14    Doorsnede van een daliegat Afbeelding 15    Daliegaten in een bevroren 

landschap
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Daliebulten komen voor in het veengebied van Polder de Zeevang (Afbeelding 
16, 17 en 18). Hier is de onderlaag van het veendek nog aanwezig, maar is niet 
veel dikker dan 1 meter. De daliebulten zijn circa 15 cm hoog en in doorsnee 
circa 6 meter. Hierin komt een laag teruggestort veen voor, die > 4 meter dik 
kan zijn. Daarin vonden we resten van veenmos, heidetakjes en wollegras terug, 
terwijl dit soort veen in de omgeving door oxidatie is verdwenen. In boormon-
sters kwamen sporen van de middeleeuwse cultuurlaag voor. Archeo-botanisch 
onderzoek in twee daliebulten bij Middelie en Beets leverden zaden en stuif-
meelkorrels van vlas, granen, erwten en akkeronkruiden op (Gelorini en Meers-
schaert, 2006). Het oorspronkelijke maaiveld van de ‘Zeevang’ heeft 3 à 4 m 
hoger gelegen dan nu.

Afbeelding 17    Daliebulten langs de Kromme IJe en op AHN (2019)

Afbeelding 16    Daliebult
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Afbeelding 18    Daliebulten in Polder Beetskoog op bodemkaart en op AHN (2019)

Duinen en meren
Tussen 1000 en 1300 AD begonnen zich langs de kust jonge duinen te vormen 
(Bakker e.a. 1979). Ze kenmerken zich door hun grote hoogte (20 tot >50 m). 
Delen van het oude veenlandschap zijn overstoven door duinzand. Wandelend 
over het strand tussen Egmond en Bergen bestaat er een grote kans om brok-
ken zwart veen in het zand aan te treffen. 

Het infiltrerende regenwater in de jonge duinen vormde onderin een flinke 
zoetwaterbel, die op zwakke plekken in het achterland kwel veroorzaakte 
(Mulder e.a., 1995). De afwatering van de veengebieden stagneerde en de be-
woners troffen allerlei maatregelen om het overtollige water af te voeren. Dat 
is niet altijd gelukt. In combinatie met lokale verveningen ontstonden vooral 
in Noord-Holland talloze meren. Door de overheersende zuidwester stormen 
breidde ze zich naar het noordoosten uit.  Door de opkomst van de steden in 
Zuid-Holland in de zeventiende eeuw nam de vraag naar turf daar enorm toe. 
Op de hogere veenmosveenkussens werd eerst nog via de droge methode in de 
vorm van legakkers verveend, daarna door middel van  baggerturven (onderwa-
tervervening). Het gevolg was het ontstaan van vele kunstmatige meren zoals 
de Brasemermeer. Loosdrechtse- en Vinkeveense Plassen. 

Bedijking en doorbraken
De maaivelddaling leidde tot toenemende overstromingen. Oogsten mislukten, 
huizen werden beschadigd of verwoest. De periode van de elfde tot dertiende 
eeuw staat bekend om de grootscheepse bedijkingen die in West-Nederland 
plaatsvonden. Zee- en rivierarmen werden afgedamd. Het veengebied van de 
Beetskoog en Koogpolder was na de ontginning kennelijk dermate gezakt dat ze 
vanuit de oprukkende Zuiderzee overstroomden. Beemster en Zuiderzee kwamen 
met elkaar in verbinding te staan. De aanleg van de Schardam en Keukendijk 
langs de Zuiderzee maakte hieraan een einde (Mulder en Steenbergen, 1995).
In Zuid-Holland, waar eens de moerasbossen en rietvelden het landschap be-
paalden, ontstonden de grote waarden, begeleid door rivieren. Daarvan is het 
verkavelingspatroon van de Krimpenerwaard het gaafst gebleven (Afbeelding 
19). Hier zakte het maaiveld ruim drie meter (Mulder e.a. 1986)
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Afbeelding 19    Bodemkaart van de Krimpenerwaard uit 1984 met veengronden, gelardeerd 

met kleigronden

De Riederwaard is sinds de elfde eeuw talloze malen overstroomd. Er ontbrak 
een centraal gezag om de dijkring te sluiten. Het gevolg was, dat een dik pak-
ket zeeklei over het veen is afgezet. Bij de herverkaveling zijn de bewoners 
uitgegaan van oude eigendomsrechten. Zodoende werd de oorspronkelijke 
verkaveling van IJsselmonde en de Zwijndrechtse Waard weer in ere hersteld. 
Uiteindelijk leidde de verwaarlozing van de Riederwaard tot het ontstaan van de 
Biesbosch in november 1421 (Vervloet en Mulder 1985). Maaiveldsdaling vond 
daar nu plaats door inklinking. 

Afbeelding 20    Doorbraak van de veendijk bij Wilnis in 2003
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De Zuiderzeedijk en de dijken langs de grote rivieren zijn in de loop der eeu-
wen talloze malen doorgebroken. De doorbraakkolken herinneren hier nog aan 
(Stoffelsen e.a. 1977). In 2003 begaf de veendijk om de Polder Mijdrecht het 
bij Wilnis door een combinatie van langdurige droogte en extreem veel bagger 
in de ringvaart. Het nathouden van veendijken heeft niet voor niets de hoogste 
prioriteit bij de verdeling van oppervlaktewater in tijden van watertekort (ver-
dringingsreeks).
  

Sluizen en molens
De afwatering van de venen gebeurde vóór de bedijking op natuurlijke wijze, 
daarna via sluizen (Afbeelding 21). De sluiswachters van de zeedijken sloten de 
sluizen bij hoogwater.

Door de aanhoudende maaivelddaling konden ze zelfs bij laagwater niet meer 
lozen. In de vijftiende eeuw deed de windmolen zijn intrede, die de landbouw 
een nieuwe impuls gaf. De molens sloegen het water uit op een boezemwater 
en vandaar op de rivier of op de Zuiderzee. De verbeterde ontwatering 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 maal-
den, losten dit probleem op (Afbeelding 22).

Afbeelding 21    Bartelsluis bij Wormerland in gebruik als groentetuin in 1977
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Nadat de Hollandse IJssel in 1285 bij het Klaphek tegenover Vianen van de 
Lek werd afgedamd, was van die zijde geen hoog water meer op de rivier te 
vrezen. Vanuit het westen bij Krimpen a/d IJssel kon de getijdebeweging veel 
dieper landinwaarts doordringen tot voorbij Gouda. De vloedstroom schuurde 
een diepe bedding uit. De afwatering van de Krimpenerwaard kantelde naar de 
Hollandse IJssel. Aan het begin van de negentiende eeuw waren er veertien boe-
zems langs de Hollandse IJssel en slechts twee langs de Lek (Mulder e.a., 1986).

Droogmakerijen
De eerste, grote droogmaking was die van de Zijpe aan het eind van de zes-
tiende eeuw; die van Beemster, Wormer, Purmer en Schermer volgden in de 
zeventiende eeuw. Hoogtepunt was de droogmaking van de Haarlemmermeer 
in 1849-1852 met een oppervlakte van 17000 ha (Afbeelding 23). De waterwolf 
bedreigde de stad Amsterdam (Vervloet en Mulder, 1983).

Afbeelding 23    De ‘Cruquius’ was één van de drie stoomgemalen die de Haarlemmermeer 

leegmaalde

Het diepste punt van Nederland ligt in de Zuidplaspolder bij Rotterdam op bijna 
7 meter beneden NAP. De polder is in 1840 drooggemaakt. In de elfde eeuw 
vormde dit gebied één van de hoogste delen van het Zuid-Hollandse veenland-

Afbeelding 22    Molens bij Kinderdijk
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schap, dat lag op zo’n 2 à 3 m meter boven NAP. Hier is 9 à 10 meter veen ver-
dwenen als gevolg van oxidatie en afgraving (Mulder e.a., 1986).

Bagger en toemaak, bemeste en onbemeste landerijen
Baggeren van sloten en weteringen was een ‘must’ om de landerijen droog te 
houden. De boeren langs de Oude Rijn en in de Krimpenerwaard gebruikten 
een mengsel van bagger, stalmest en zand om hun gronden te bemesten, de 
zogenaamde toemaakgronden. In de zeventiende eeuw kwam de bollenteelt op 
gang, waarvoor de bollentelers hun duin- of geestgronden vlakten. Wat ze over 
hadden aan duinzand verkochten ze aan de veehouders in de veengebieden. Zij 
gebruikten het zand in hun stallen. Na het uitmesten van de stal vermengden 
ze de stalmest met slootbagger en verspreidden de toemaak over het land. 

In de Krimpenerwaard kwam veel van de toemaak op de hennepakkers terecht. 
De rest verspreidden de boeren over de weilanden, direct achter de boerderij. 
Verderop, over de eerste of tweede wetering, bevonden zich de hooilanden of 
schraallanden. Dus een eind van huis. Die kregen geen mest. Hoog opgaande 
begroeiing verraadde daar de aanwezigheid van eendenkooien. Het gebruik van 
kunstmest maakte een eind aan de aloude bedrijfsvoering. De schraallanden 
verdwenen uit het landschap van de Krimpenerwaard. Bij Berkenwoude ligt nog 
een perceel nabij de eendenkooi, dat ‘Het Zuidhollands Landschap’ in 1936 
aankocht (Mulder e.a., 1986).

Afbeelding 24    Schraalland bij Berkenwoude (1984)

Hennep en touw
Met de opkomst van de scheepsbouw aan het eind van de zestiende eeuw kwam 
de hennepteelt in zwang om touwwerk en zeildoek te leveren voor de zeilvaart. 
Touwslagerijen verrezen als paddenstoelen uit de grond (Afbeelding 25).
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De bewerkelijke teelt vond plaats op hennepakkertjes zoals in de Krimpener-
waard (Afbeelding 26). De hennepplant vroeg veel mest. In het midden van het 
akkertje zorgde een greppel voor de afwatering en een rij knotwilgen rondom 
beschermde de hennep tegen de wind. De karakteristieke hennepakkertjes zijn 
aan de bolle vorm van het perceeltje en de middengreppel herkenbaar (Mulder 
e.a. 1986).

Scheepsbouw in de Zaanstreek
De Zaanstreek werd in de Gouden Eeuw het bruisende centrum voor de 
scheepsbouw, zowel voor de handelsvloot, als voor de oorlogsschepen en daar-
mee  het achterland van Amsterdam (Afbeelding 27). Gedurende het begin van 
de 17de eeuw veranderde het kale weidelandschap achter de scheepswerven in 

Afbeelding 26    Eggen van een hennepakker (1900) en een hennepakker in de Krimpenerwaard 

(1984)

Afbeelding 25    Touwbaan van Klaas Roest in Lekkerkerk (1984)
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windmolenparken (Afbeelding 28). Bij Jisp, bekend om de walvisvaart, stonden 
vele traanketels. Wonen aan het water concentreerde zich langs de oevers van 
de Zaan en langs lintbebouwingen. Brandstof om al die activiteiten van energie 
te voorzien leverde het veenmosveen. Langs talloze slootkanten staken Zaan-
kanters het veen weg en de verbreding maakte de molens beter bereikbaar voor 
de binnenvaartschepen. Aparte kleine veenderijen leverden verder nog de beno-
digde turf (Mulder e.a., 1978).

Vervening, moernering en selnering  
Turf was er genoeg in het westelijke veengebied. Bovenin de harde turf van 
het veenmosveen, daaronder de weke turf van het zeggeveen. Het slibrijke 
bos- en rietveen was niet geschikt als brandstof vanwege de hoge asresten. In 
Purmerland, onder de rook van Purmerend, is sprake geweest van een laat-mid-
deleeuwse veenderij volgens het aloude systeem van zetwallen en petgaten (Af-
beelding 29). De petgaten verlandden door overstromingen met bagger en klei. 

Afbeelding 27    Langs de Zaan in 1977

Afbeelding 28    Zaanland Waterland (1850). Detail rechts: vele windmolens bij de Hooge Dijk
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Ze werden uiteindelijk als lage ruggen in het landschap zichtbaar. Woningbouw 
vanuit Purmerend maakte hieraan een eind (Mulder e.a. 1978).

Vooral in de omgeving van de grote steden zijn grote hoeveelheden turf gesto-
ken, eerst via de droge methode van petgaten en zetwallen, later op de natte 
manier volgens het systeem van slagturven. Dit liet diepe sporen na in het 
landschap met zeer waterrijke streken. Plaatselijk is de strokenvorm van de 
verkaveling nog herkenbaar gebleven zoals ten noordwesten van Utrecht, nabij 
Vinkeveen (Afbeelding 30) en het Ilperveld ten noorden van Landsmeer. In het 
ergste geval ontstonden plassen en meren zoals de Reeuwijkse Plassen bij Gou-
da, de Brasemermeer, de Westeinderplassen.

Afbeelding 29    Dwarsdoorsnede met middeleeuwse zetwallen en petgaten in Purmerland bruin: 

zeggeveen; paars: veenmosveen; blauw: bagger; groen: klei

Afbeelding 30    Vinkeveense plassen: verveend bovenland met op de achtergrond de droogma-

kerij
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Een andere, vroege vorm van veen afgraven vond plaats op het eiland Schou-
wen tussen Zierikzee en Serooskerke voor de selnering (zoutwinning). De 
Prunje, voorheen De Moeren, vormde in de elfde eeuw het hoogste punt van 
dat gebied. De voormalige veenkoepel, waarvan het landschap uit heidevelden 
bestond, lag drie à vier meter hoger dan nu. Het gebied waterde af via veen-
stroompjes op de Oosterschelde en op getijdekreken in het noorden. Via de 
veenstromen drongen de getijdekreken van alle kanten naar binnen. Ze zetten 
langs de randen van de veenkoepel zeeklei af. De bodemkaart van Schouwen 
laat dit beeld prachtig zien (Kuipers, 1960; Afbeelding 31). Het zuidelijke deel 
van de veenkoepel is door erosie van de Oosterschelde opgeruimd. Het maai-
veld van het centrale veengebied van Schouwen daalde en werd uiteindelijk 
geïnundeerd met zout water. In de Late Middeleeuwen kwam in Zierikzee de 
selnering (zoutwinning) van de grond. De bewoners haalden hun grondstof uit 
de Prunje. Het gebied werd afgegraven tot op de oude, blauwe zeeklei. Daarna 
maakten de Schouwenaren het weer geschikt voor de landgebouw. Door inver-
sie werden de kreekbeddingen uit de préhistorie als ruggetjes in het landschap 
zichtbaar (Mulder en Brouwer, 1998). Na 1953 ging geheel Schouwen op de 
schop. Na het millennium is de top van de oude blauwe zeeklei afgegraven en 
maakt de Prunje deel uit van plan Tureluur (Afbeelding 32).
  

Afbeelding 32    Zeekraal in de ‘karrelanden’ nabij de Prunje

Afbeelding 31    Links: bodemkaart van de voormalige veenkoepel van de Prunje op Schouwen 

(Kuipers, 1960). Rechts: helicopterview van inversieruggen in de ‘oude blauwe zeeklei (1996)
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Opkomst van de  industrie, uitbreiding havens, ruilverkaveling 
Na de industrialisatie ging de maaivelddaling van de veenweidegebieden onver-
minderd door. Rotterdam en Amsterdam ontwikkelden zich als wereldhavens. 
Aanleg van de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal maakte de havens 
beter bereikbaar. Bedrijven speelden daarop in. Elektriciteit en stoom maakten 
windmolens overbodig. Al vóór de Tweede Wereldoorlog kwamen schoorvoe-
tend de eerste ruilverkavelingen in Nederland tot stand.

Verandering waterkwaliteit
In 1000 jaar tijd is de waterkwaliteit van zowel het grondwater als van het op-
pervlaktewater in het westelijke veenweidegebied ingrijpend gewijzigd, vooral 
na de industrialisatie eind negentiende eeuw. Het begon met schoon infiltra-
tiewater bij de relatief hoog gelegen veenkoepels en de duinen, en met schoon 
kwelwater in de broekbossen met overstromingen vanuit de rivieren. Naarmate 
het veenmosveengebied zakte, veranderde het van infiltratie- naar kwelgebied. 
Door kustafslag vanuit de Noordzee en Zuiderzee kwamen delen van het veen-
weidegebied onder invloed van brak- en zoutwater. 

Zo breidde het zoete Meer Flevo zich in de Vroege Middeleeuwen uit tot het 
zoete Almere. Het Almere dijde verder uit tot de zoete Zuiderzee. De Beetskoog 
zal aanvankelijk zijn overstroomd onder invloed van stormvloeden door zoet 
Zuiderzeewater. Omstreeks de 14de eeuw werd het water van de Zuiderzee 
steeds zouter.  Onder invloed van de getijde stroomde het zoute water via de 
Beetskoog naar de Beemster (Mulder en Steenbergen, 1995). 

Na de aanleg van de Afsluitdijk werd het IJsselmeer zoet. Het grondwater- en op-
pervlakte water in de aangrenzende gebieden veranderden in korte tijd van zout/
brak naar zoet met uitzondering van het gebied ten noorden van Edam. Daar 
komt nog steeds brak tot zout grond- en oppervlaktewater voor (Mulder 1995). 

Het kustveengebied tussen Schoorl en Petten lag in de elfde eeuw pakweg 4 km 
verder zeewaarts dan nu. De kustafslag stopte in 1880 door de aanleg van de 
huidige Hondsbossche Zeewering. De veenstroom de Rekere kwam in de elfde 
eeuw onder invloed van de getijde te staan en zette langs haar oevers zeeklei 
af. Kortom, het voormalige veenmosveengebied tussen Groet en Petten veran-
derde in een kwelgebied waar nu drie watersystemen elkaar ontmoeten: zoute 
kwel vanuit de Noordzee, ‘schone’ zoete kwel uit de binnenduinrand en ver-
vuild polderwater uit het Noord-Hollandskanaal (Mulder en Spoelstra 1995). 

Bij geohydrologisch onderzoek in de Prunje op Schouwen (Mulder 1998) bleek 
het bovenste deel van het grondwater in de kreekruggetjes ‘zoet’ (vers) te zijn. 
De veehouders speelden daar op in door de aanleg van zogenaamde verse put-
ten voor het vee (afbeelding 33). Het gebied is inmiddels afgegraven voor na-
tuurontwikkeling en bestaat uit zout oppervlaktewater (kwel). 

Wat nu? 
De verwachtingen zijn niet eensluidend, maar dat de zeespiegel en de tem-
peratuur zullen stijgen, staat wel vast. Hoe gaan we daar in de toekomst mee 
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om? We kunnen leren van onze voorouders. Hoewel het niet altijd vlekkeloos is 
verlopen, wisten zij in die 1000 jaar het hoofd letterlijk boven water te houden. 
En dat met behoud van het raam- en binnenwerk van de strokenverkaveling. In 
wezen is het westelijke veenweidegebied een openluchtmuseum geworden.

Als we niets doen en uitgaan van een maaivelddaling van 1,5 centimeter per 
jaar, dan zal het westelijke veenweidegebied over honderd jaar 150 cm lager 
liggen dan nu. Dat betekent:
• toename van verzilting en kwel in het bovenland en droogmakerijen;
• meer onderhoud aan dijken en kaden;
• stagnatie van afvoer van rivierwater;
• meer aandacht voor kustverdediging
• uitstoot van CO2 gaat door;
• steeds weer aanpassing van polderpeilen;
• schadelijke gevolgen voor de stedelijke bebouwing (houten funderingen). 

Toekomstbeelden
Het watersysteem is onlosmakelijk verbonden met alles wat er in het veenwei-
degebied gebeurt. Landschapsarchitect Rik Olde Loohuis maakte onderstaande 
plaatjes. Ze dateren uit 2007 en zijn eigenlijk al cultuurhistorie (Meulenkamp 
e.a., 2007).

Afbeelding 33    Percelen met twee verse putten aan de Osseweg  in Kerkwerve(kaartje is ge-

maakt door J.C. de Boer, gediplomeerd landbouwer, 1942)
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Ontwerp 1 staat het dichtst bij de huidige ontwateringstoestand (Afbeelding 
34). De ontwerper speelt in op de beleving van het platteland. Deze klei- op 
veenpolder, bijvoorbeeld het eiland IJsselmonde, waar geen oxidatie van veen, 
maar wel klink plaats vindt staan wonen, werken en recreëren voorop. De cul-
tuurhistorische kaders zijn zichtbaar gebleven. 

Ontwerp 2 (Afbeelding 35) speelt in op het authentieke landschap van de veen-
weiden zoals de Krimpenerwaard. Hier kan agrarisch natuurbeheer teruggaan 
op de historische bedrijfsvoering: bemeste weilanden  en natte schraallanden 
(natuurontwikkeling).

Afbeelding 34    Ontwerp 1 - Wonen, werken en recreëren op de klei (op veen)

Afbeelding 35    Ontwerp 2 - Veenweidepark
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Ontwerp 3 (Afbeelding 36) toont een waterdorp in een voormalige droogmakerij 
zoals de Betunepolder bij Utrecht, die berucht is om zijn sterke kwel. Het motto 
bij dit ontwerp is niet ‘wonen aan het water’, maar ‘wonen in het water’.

Ontwerp 4 (Afbeelding 37) staat voor Sawa en is interessant met het oog op de 
opwarming van de aarde. De Alblasserwaard staat hier model voor toekomstige, 
waterrijke landbouw bv risottorijst, cranberries, veenmos, al dan niet in combi-
natie met het houden van waterbuffels (mozzarellakaas) en met visteelt. 

Afbeelding 37    Ontwerp 4 – Sawa of waterrijke landbouw (rijst, cranberries, veenmos)

Afbeelding 36    Ontwerp 3 – Waterdorp in een voormalige droogmakerij
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Afbeelding 38    Tijdslijn vanaf de 9de eeuw na Chr. tot 2100 
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Tot slot
In pakweg 1000 jaar tijd is het westelijke veengebied van Nederland 3 – 5 m 
gezakt. De veenboeren hadden niet in de gaten dat hun landerijen als gevolg 
van oxidatie van veen als maar zakten. Telkens weer zagen zij hun percelen 
natter worden en telkens weer pasten de waterschappen de polderpeilen aan. 
Uiteindelijk ontdekte T. Edelman in de jaren vijftig van de vorige eeuw wat er 
met onze veenweiden aan de hand was; maaivelddaling als gevolg van oxidatie 
van veen. Het heeft nog jaren geduurd voordat zijn zienswijze door de weten-
schap werd omarmd. Borger (1975) beschreef in zijn proefschrift De Veenhoop 
uitgebreid het verdwijnen van het veen in West-Friesland. Stiboka besteedde 
bij cultuurhistorische onderzoek voor landinrichtingsprojecten zoals De Gouw, 
IJsselmonde en Amstelland ruim aandacht aan het probleem van de maaiveld-
daling. Ondanks de vele publicaties over dit onderwerp lijkt het probleem van 
zakkend West-Nederland maar langzaam door te dringen bij boeren, burgers en 
buitenlui. West-Nederland zakt en hoe harder we pompen, hoe sneller we zak-
ken. 

Afbeelding 38 toont een tijdlijn van de belangrijkste gebeurtenissen sinds de 
bewoning van het westelijke veengebied, 1000 jaar geleden tot nu toe en eindi-
gend met een blik in de toekomst. Van rood ( 2 á 3 m + NAP) naar paars ca. 4 
m -NAP in het jaar 2100. 

Wij kunnen ons steentje bijdragen en ons openluchtmuseum voorlopig behou-
den door het proces van klink en oxidatie veen te vertragen en daarmee de 
maaivelddaling. Wellicht door de toepassing van onderwaterdrainage of rigou-
reuzer door de slootpeilen drastisch te verhogen. Stel dat over honderd jaar het 
maaiveld van onze veenweiden slechts 20-30 cm zou zijn gedaald. Dat zou een 
enorme prestatie zijn, waarmee ons openluchtmuseum van de veenweiden een 
grote dienst is bewezen  De generatie over honderd jaar ziet maar hoe het ver-
der moet. Wie dan leeft, wie dan zorgt. 
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Summary Thousand years of cultural history in the western 
peat district. Where now?
In roughly 1000 years, the western peatland of the Netherlands, including the 
characteristic strip parcellation, has subsided by 3 to 5 metres. The North Sea 
and Zuiderzee have gnawed at the boundaries and human civilization greatly af-
fected the inland parts. Nevertheless, the parcelling pattern has largely been pre-
served. The residents adapted the drainage when their lands became flooded. But 
the harder they pumped, the harder the land subsided. The farmers did not real-
ize this. T. Edelman (1958) was the first to discover that West-Friesland was once 
covered with a layer of peat. Since then, many studies have shown that the west-
ern peat pasture area has subsided as a result of peat oxidation and settlement.
Due to the topicality of climate change, there is a growing awareness that our 
Green Heart - if we do nothing - will subside faster and faster. Gouda has been 
known for decades for its sinking suburbs and rising canal levels in the city 
centre. In the Westland we see an increase in the infiltration of salt water. Am-
sterdam, the beautiful city built on stilts, is concerned about its inner city. And 
then the enormous CO

2
 emissions that the oxidation of the peat entails. 

Underwater drainage may be a means of slowing down the process of surface 
subsidence. Research into this is still ongoing. To turn the tide, more drastic 
measures are needed: raising the polder levels, preferably in the short term. 
That means a transition of agriculture from dry to wet. For example, by grow-
ing rice or keeping water buffaloes. And creating more wetlands. The cultural 
history of our peat pasture landscape shows us the way we can take to preserve 
its identity.
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