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Land van tovenaars 
en profeten

Het landschap van Noord-Holland is de resultante van 
natuurlijke processen en menselijk ingrijpen.
Ook naar de toekomst kunnen die twee niet los van 
elkaar worden gezien. 

In zijn boek ‘de tovenaar en de profeet’ (2020) 
beschrijft de Amerikaanse wetenschapsjournalist 
Charles Mann hoe verschillend de tovenaar en de pro-
feet reageren op de problemen die zij ten aanzien van 
de omgang met onze planeet waarnemen. 
De profeet waarschuwt dat we tegen de grenzen 
van het systeem aanlopen en dat alleen een radicale 
koerswijziging ons voor verder onheil kan behoeden. 
Zijn boodschap is dat we ons gedrag en de wijze waar-
op wij de ruimte gebruiken moeten afstemmen op het 
natuurlijk systeem, dat we met ons handelen moeten 

meebewegen met het systeem in plaats van dat dat 
systeem telkenmale naar onze hand te zetten. De 
tovenaar gelooft in de technologie. Hij vertrouwt erop 
dat dankzij technologische innovaties de grenzen van 
het systeem nog wel verder kunnen worden opgerekt. 

Zoals het landschap van Noord-Holland is gevormd 
door tovenaars en profeten zal ook de toekomst van 
Noord-Holland worden bepaald door de wijze waar-
op deze twee met elkaar de samenwerking weten te 
vinden.

De wisselwerking tussen ‘tovenaar’ en ‘profeet’ vormt 
de rode draad binnen ‘Leven met Water NH’, zowel in 
de terugblik (retrospectief) als in het perspectief en de 
gebiedsbeschouwingen. 

Afb. 1. De tovenaar en 
de profeet, zoals door 
Charles Mann in zijn boek 
geïntroduceerd, vormen de rode 
draad in ‘Leven met Water NH’.
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Afb. 2. Johannes Vermeer 1660, de soldaat en het lachende meisje



Leven met Water NH — Introductie 7

Introductie

1 Leven met het water

Eén van Nederlands beroemdste schilderijen is ‘het 
meisje met de parel’ van Johannes Vermeer. Veel min-
der bekend is zijn schilderij ‘de soldaat en het lachende 
meisje’. Kijk naar dit schilderij en zie hoe briljant het 
licht door het open venster het oog naar de kaart op 
de wand leidt. Een kaart die Holland toont als een 
gebied dat deels land, deels water is en waar land en 
water volledig met elkaar zijn vervlochten. Dit schil-
derij gaat niet zo zeer over de soldaat, noch over het 
lachende meisje, maar toch vooral over hoe (Noord-)
Holland leeft met het water.

Noord-Holland leeft al zo’n 2000 jaar met het water. 
De kaartreeks (3a-3c) laat zien hoe in die 2000 jaar 
voortdurend aan het watersysteem is gesleuteld, hoe 
kwelders zijn ingepolderd, meren zijn drooggemalen, 
boezemstelsels zijn uitgebreid en met elkaar zijn ver-
bonden, kanalen zijn aangelegd en de zoute Zuiderzee 
is getransformeerd tot een zoet IJsselmeer.

Tot het jaar 1000 was het land nauwelijks tegen 

hoog water beschermd. Men woonde op de hogere 

duingronden, in de binnenduinrand, op de keileembulten 

van Wieringen en Texel, op de flanken van de stuwwal van 

de Utrechtse heuvelrug, op de kreekruggen langs het Oer 

IJ en in West-Friesland.  

Het grootste deel van Noord-Holland werd echter 

gevormd door een divers samengesteld veenlandschap. 

Grote delen van dit gebied waren sompig moeras. Hierin 

lagen ook hogere veenruggen en koepels en door het 

moeras slingerden ook riviertjes die het overtollige 

water afvoerden naar het Almere en het IJ. Dit veenland 

was matig toegankelijk en werd aanvankelijk slechts 

sporadisch bewoond. Wanneer rond het jaar 800 de 

ontginning van het veengebied start neemt ook het aantal 

nederzettingen in het veen alras toe. 

Om zich tegen hoog water te beschermen wierp men 

terpen op. Deze terpen beschermen wel de eigen woonstee 

tegen het hoogwater, maar niet het omringend land en het 

vee in dat land.  

De langzame maar gestage stijging van het water in zee 

en rivieren maakte het nodig het land actief tegen het 

water te beschermen. Vanaf het jaar 1000 worden tussen 

de terpen de eerste langere dijken aangelegd. Dit zijn eerst 

eenvoudige, lage dijkjes die geregeld doorbreken waarbij 

meren ontstaan.  

Halverwege de dertiende eeuw worden de dijken 

verbeterd en worden steeds meer gebieden door dijken 

met elkaar verbonden. Zo ontstaat onder meer de 

Westfriese Omringdijk 

Tegen het eind van middeleeuwen gaat men over tot 

het droogmaken van meren, eerst de kleinere meertjes 

zoals het Achtermeer bij Alkmaar (1533), gevolgd door 

de grotere veenmeren en -na de uitvinding van het 

stoomgemaal- in de negentiende eeuw ook het zeer grote 

Haarlemmermeer.   

De aanleg van de Afsluitdijk is wereldwijd het eerste 

voorbeeld van kustlijnverkorting op deze schaal. Nu 

de dijken langs de voormalige Zuiderzee niet langer 

zeewerend waren hoefden zij aan minder stringente 

veiligheidseisen te voldoen. Belangrijk bijeffect van de 

aanleg van de Afsluitdijk was dat de zoute Zuiderzee 

transformeerde tot een zoet IJsselmeer dat uit zou groeien 

tot een voor Noord-Holland (en evenzo voor Overijssel en 

Friesland) essentiële waterbuffer en zoetwaterreservoir. 

De Afsluitdijk maakte ook de weg vrij voor de uitvoering 

van de Zuiderzeewerken. 
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Afb. 3a. Noord-Holland aan het begin van de 16e eeuw

Deze kaart toont een gesloten kustboog tot aan het Camperduin, en benoorden het Camperduin wadeilanden temidden van een wereld 
van opslibbende kwelders die bij laag water droogvallen. Ook toont deze kaart een veelheid aan meren in het veencomplex en de aanleg 
van de eerste dijken.
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Afb. 3b. Noord-Holland in de 19e eeuw 

Deze kaart laat zien hoe de kustlijn tot aan Den Helder is gesloten en hoe de kwelders zijn ingepolderd. Ook toont de kaart hoe de 
meren in het veencomplex zijn drooggemaakt en de groei van de steden.
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Afb. 3c. Noord-Holland in de 21e eeuw

Deze kaart toont de drooglegging van het Wijkermeer en de aanleg van het Noordzeekanaal, de aanleg van de Afsluitdam en de 
ontwikkeling van de Wieringermeerpolder en Flevoland, de groei van de steden en de voltooiing van het boezemstelsel.
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Noord-Holland wordt aan drie zijden omgeven door 
(voormalige) zeeën, is voor een belangrijk deel aan het 
water onttrokken of uit ‘dik water’ (veen) ontstaan. 
Ofschoon beduidend minder dan voorheen wordt 
Noord-Holland nog altijd doorregen door kanalen, 
grachten, sloten, vaarten en tochten. Water tekent 
het landschap en verbindt vanouds het land met de 
stedelijke markten. 

Nog altijd is de betekenis van het water voor 
Noord-Holland niet te overschatten. Landbouw, 
industrie, natuur en huishoudens kunnen niet zonder 
water van een goede kwaliteit. Dat water voegt ook 
een grote recreatieve kwaliteit aan Noord-Holland 
toe, van de badplaatsen aan de Noordzee tot het zei-
len op het IJsselmeer. Dat water brengt ook verkoeling 
in de stad. 

Naar de toekomst wordt de betekenis van dat water 
alleen maar groter. De watervraag vanuit de landbouw 
(bewatering van gewassen, terugdringen van de ver-
zilting), industrie (koel- en proceswater) en huishou-
delijk gebruik zal verder toenemen en mogelijk dienen 
zich met de energietransitie (denk aan de introductie 
van waterstof als energiedrager of aan de ontwikke-
ling van aquathermie) nieuwe watervragen aan. 

2  Veranderende condities raken 
Noord-Holland hard

Met de klimaatverandering veranderen de condities 
waaronder we in Noord-Holland leven snel en ingrij-
pend.  
• De zeespiegel stijgt, dat roept de vraag op hoe we 

ons in de toekomst tegen het water gaan bescher-
men? 

• Met het stijgen van de zeespiegel dringt ook het 
zoute water steeds dieper landinwaarts, dat is van 
invloed op de mogelijkheden van het agrarisch 
gebruik, hoe gaan we daar in de toekomst mee 
om?

• Het wordt gemiddeld warmer, dat roept met name 
in de steden de vraag op hoe we dat water ook 
kunnen inzetten om hittestress tegen te gaan?

• De neerslagverdeling verandert, steeds vaker 
komen hevige piekbuien voor waarbij in korte tijd 
zoveel water valt dat wateroverlast bijna onver-
mijdelijk is. Tegelijkertijd zullen er vaker langere 
aaneengesloten perioden optreden waarin geen of 

weinig water valt en waarin droogte en een tekort 
aan water dreigt. Hoe kunnen we ons op die veran-
derende neerslagverdeling voorbereiden?

• De Rijn transformeert van smeltwaterrivier naar 
regenrivier waardoor in het voorjaar minder water 
naar het IJsselmeer, dat voor Noord-Holland als 
waterreservoir van cruciale betekenis is, wordt 
aangevoerd. Wanneer we minder op de beschik-
baarheid van dat reservoir kunnen rekenen, hoe 
kunnen we ons gebruik en/of ons watersysteem 
daar dan op aanpassen?

Van alle provincies is Noord-Holland het meest 
gevoelig voor de effecten van de klimaatverande-
ring. Noord-Holland wordt aan drie zijden omgeven 
door water, ligt voor 80% onder zeespiegel en kent 
overwegend zettingsgevoelige bodems (50% veen en 
30% klei). Landbouw, natuur en industrie zijn sterk 
afhanke lijk van de beschikbaarheid van zoet water 

Die klimaatverandering dwingt tot nadenken over hoe 
we in Noord-Holland in de toekomst met het water 
om willen gaan, hoe we richting 2100 met het water 
willen leven.

Dat is de aanleiding tot het opstellen van ‘Leven 
met Water NH’. Dit gaat over de vraag hoe we in 
Noord-Holland onze omgang met het water richting 
2100 kunnen aanpassen aan de zich snel wijzigende 
condities. 

3 Status

‘Leven met Water NH’ is opgesteld door de Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Noord-Holland. 

De PARK adviseert het college van GS over de grote    
ontwikkelingen die de ruimtelijke kwaliteit van 
Noord-Holland raken. De PARK is onafhankelijk, 
plaatst de ontwikkelingen in een langetermijnperspec-
tief en adviseert van daaruit agenderend. Als ‘critical 
friend’ zet de PARK aan tot ‘verscherpt nadenken’.

‘Leven met Water NH’ is geen ontwerp of plan, maar 
een stuk dat de urgentie van een andere omgang met 
het water, een integrale reconstructie van het water-
systeem en een intensieve samenwerking van partijen 
scherp voor het voetlicht brengt. 
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Het stuk is opgesteld in dialoog met de provincie, de 
drie waterschappen en Rijkswaterstaat, zonder dat 
het door hen bestuurlijk is geaccordeerd. Dat bood de 
PARK de ruimte om een onversneden betooglijn uit te 
zetten, om tot een stuk te komen dat het debat over 
de omgang met het water in Noord-Holland aanjaagt 
en aanzet tot een verscherpt nadenken over de keuzen 
waar we voor staan.

4 Opbouw

‘Leven met Water NH’ is opgebouwd uit 3 delen. 

Deel A; Retrospectief water NH
Het retrospectief omvat een beknopte hydrobiografie. 
Deze beschrijft hoe men in de verschillende delen van 
Noord-Holland leeft en heeft geleefd met het water. 
Het trekt uit die 2000 jaar omgang met water lessen  
die relevant zijn voor de vraag hoe we in Noord- 
Holland richting 2100 met het water om kunnen en 
willen gaan. Uit dit retrospectief volgt een aantal ‘ont-
dekkingen’ die de basis leggen voor het perspectief. 

Deel B; Perspectief Water NH
Water is in Noord-Holland één van de grote opgaven. 
Een opgave die onder druk van de klimaatverandering 
alras aan urgentie en complexiteit toe zal nemen. 
Perspectief Water Noord-Holland biedt een denkkader 
voor de toekomstige omgang met het water, geeft 
aan hoe Noord-Holland richting 2100 ‘wijs met water’ 
om kan gaan.

Deel C; Gebiedsbeschouwingen
Noord-Holland ziet zich richting 2100 voor een breed 
spectrum aan grote opgaven gesteld, denk aan de 
energietransitie, de transitie van de landbouw, de 
eiwittransitie, herstel van biodiversiteit, klimaat-
adaptatie, tegengaan bodemdaling en CO2 uitstoot, 
woningbouw, mobiliteit.
Deel C, gebiedsbeschouwingen, gaat in op de moge-
lijkheden die ontstaan wanneer men de wateropgave 
tijdig weet te verbinden met de andere grote opgaven.

Kaartbijlagen
In de bijlage zijn kaarten ten aanzien van bodem-
samenstelling, hoogteligging, landgebruik, bodem-
daling, verzilting en boezemgebieden opgenomen.

‘Van alle provincies is  

Noord-Holland het 

meest gevoelig voor de 

klimaatverandering.  

De veranderende condities 

raken Noord-Holland hard. 

De klimaatverandering 

dwingt ons tot een verscherpt 

nadenken over hoe we  

richting 2100 met het water 

willen leven’
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RETROSPECTIEF 
WATER	NH

2000 jaar leven met water  
in Noord-Holland

DEEL A
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A.1 Inleiding

1.1	 Doel	van	Retrospectief	Water	NH
De klimaatverandering dwingt ons tot het ontwik-
kelen van een hernieuwd perspectief op hoe we in 
Noord-Holland richting 2100 met het water kunnen 
en willen leven.

Ieder perspectief op de toekomst start vanuit een 
interpretatie van het heden. ‘Interpretatie van het 
heden’ kan niet zonder kennis van het verleden. Door 
je in het verleden te verdiepen kijk je anders naar 
het heden en kom je tot betere afwegingen voor de 
toekomst. 
Dit retrospectief wil het inzicht verdiepen in hoe 
men in Noord-Holland in het verleden met het water 
is omgegaan, hoe men zich tegen het water heeft 
gewapend maar ook hoe men in de sociaaleconomi-
sche ontwikkeling juist van de aanwezigheid van dat 
water heeft weten te profiteren. Dit retrospectief wil 
uit het verleden ‘ontdekkingen’ destilleren die kunnen 
worden meegenomen bij de ontwikkeling van het 
Perspectief Water NH. 

1.2	 Opbouw	retrospectief
Hoofdstuk 2 geeft weer hoe – en hoe verschillend – 
men in Noord-Holland met het water heeft geleefd. 
Daarbij is er – conform de ‘Leidraad landschap & 
cultuurhistorie’ – onderscheid in:  
• De ontwikkeling van de kustzone
• De ontwikkeling van West-Friesland
• De aandijkingen in de Kop van Noord-Holland en 

op Texel
• De veenpolders
• De droogmakerijen

Hoofdstuk 3 staat stil bij een aantal markante water-
werken en bij ontwikkelingen die op het watersysteem 
hebben ingewerkt:
• Ontwikkeling van de trekvaarten 
• Noordhollandsch kanaal en Noordzeekanaal
• Amsterdam-Rijnkanaal
• Waterlinies en de Stelling van Amsterdam
• Ontwikkeling Amsterdamse waterleidingduinen
• Aanleg Afsluitdijk en de daaropvolgende ontwikke-

ling van het IJsselmeer
• Invloed van de ruilverkavelingen
• Dijkversterkingen

Dit retrospectief heeft niet de pretentie volledig te 
zijn, het beperkt zich tot de hoofdlijnen van 2000 jaar 
‘leven met water’. Hierbij wordt af en toe ingezoomd 
op een situatie die hetzij exemplarisch, hetzij anekdo-
tisch is. Deze geven kleur en tekening aan het verhaal.

Hoofdstuk 4 gaat kort in op de actualiteit. Dit wordt in 
deel B, ‘Perspectief Water NH’, verder uitgewerkt.  

Minstens zo belangrijk als de kennis van hoe we in het 
verleden met het watersysteem zijn omgegaan zijn 
de lessen die men hieruit voor de toekomst kan leren. 
Deze bloemlezing sluit daarom in hoofdstuk 5 af met 
de ‘ontdekkingen’ waar deze historische schets toe 
heeft geleid en waar we bij de ontwikkeling van het 
‘Perspectief Water NH’ lering uit kunnen trekken.

Afb. 4. Noord-Holland 1575, Jan van Jagen naar de kaart van Joost Jansz Beeldsnyder.  
Deze kaart toont een met water doorregen landschap. Circa 25% van het gebied dat achter de duinen ligt bestaat uit water.
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A.2  Leven met water in verschillende landschappen 

2.1	 Ontwikkeling	van	de	kustzone	
Aan het begin van de jaartelling ligt de kustlijn veel 
verder naar het westen, zo’n 5 kilometer uit de huidige 
kustlijn. Nadien is de kustlijn in oostelijke richting 
opgeschoven. 

Rond het jaar 1000 ligt de kust nog ongeveer 3 kilome-
ter westelijk van de huidige kustlijn. In die tijd ligt tot 
aan het huidige Huisduinen een vrijwel aaneengeslo-

ten kustwal. In de eeuwen daaropvolgend leiden een 
toegenomen stormintensiteit en een stijging van de 
zeespiegel tot een versterkte kustafslag, waarbij een 
brede zone van oude duinen en stuifwallen verloren 
gaat en de kustwal naar het noorden toe steeds smal-
ler en daarmee ook kwetsbaarder wordt.  
Aan het einde van de 12e eeuw breekt de kustwal 
be noorden het Camperduin op twee plaatsen door. 
Met deze doorbraken ontstaan drie nieuwe stroom-
geulen (Marsdiep, Heersdiep en Zijpe) en vier eilanden 
of ‘oghen’: het eiland waarop het huidige Petten ligt, 
het eiland waarop later Callantsoog ontstaat, het 
eiland Huisduinen nabij het huidige Den Helder en 
Texel. 

Afb. 5. Vanaf 1200 is sprake van een gesloten kustlijn tot aan 
het Camperduin. Deze kustzone bestaat uit een parallel stelsel 
van zandige strandwallen en ingesnoerde venige laagten; de 
strandvlakten

Afb. 6. Deze kaart, samengesteld door Mouwes en Hoenjet (1987) 
geeft de geomorfologische situatie van de Kop van Noord-
Holland omstreeks 1350 weer. Hierbij is de geomorfologische 
situatie van die tijd op het huidige kaartbeeld geprojecteerd.De 
kaart toont dat in die tijd de Hollandse kustboog tot aan het 
huidige Camperduin was gesloten, en dat deze naar het noorden 
overliep in een reeks wadeilanden; Callantsoog, Huisduinen 
en Texel. De kern van Texel werd, evenals de kern van het 
eiland Wieringen, gevormd door keileemafzettingen vanuit de 
voorlaatste ijstijd.
Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier
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Daarmee kent Noord-Holland aan het begin van de 
13e eeuw tot aan het Camperduin een aaneengesloten 
stelsel van jonge en oudere duinen – strandwallen 
– van elkaar gescheiden door venige laagten – strand-
vlakten. (5) 

Vanaf het Camperduin gaat deze gesloten kustboog 
naar het noorden over in een uitgestrekt wadland-
schap met eilanden ter hoogte van het huidige Petten, 
Callantsoog (‘t Oge) en Huisduinen – allen relicten 
van het voormalige Kallinge – en de keileembulten van 
de Hoge Berg (Texel) en Wieringen. Tussen en achter 
deze eilanden lagen kwelders en schorren. Dit was 
een gebied dat onder invloed van de getijden dan eens 
land, dan eens water was en dat geleidelijk steeds 
verder opslibde en waar ook veenvorming tot ontwik-
keling kwam. 

In de eeuwen daaropvolgend is stap voor stap gewerkt 
aan het opnieuw sluiten van de kustlijn. Als eerste 
wordt in 1388 tussen Petten en ’t Oghe – het huidige 
Callantsoog – een eenvoudige zanddijk aangelegd. 
In 1597 worden ook het Heersdiep en het Zijpe door 
dijkaanleg van zee afgesloten. Zo wordt het ach-
terliggend kweldergebied beter tegen hoog water 
beschermd en daarmee meer geschikt om vee te laten 

grazen. In 1610 worden de eilanden van Callantsoog 
en Huisduinen door de Johan van Oldenbarneveltsdijk 
met elkaar verbonden. 

Het gebied van duinen, strandwallen en -vlakten 
bezuiden Camperduin wordt al vroeg bewoond. In 
de duinzoom en op de zandige strandwallen woon-
de men hoog en droog en dankzij het kwelwater dat 
vanuit de duinen aan de oppervlakte trad had men 
ruimschoots de beschikking over zoetwater van uit-
stekende kwaliteit. 

Aan de voet van het duin en op de zandige strandwal-
len ontstaan dan ook de eerste bewoningskernen die 
later uitgroeien tot de eerste steden. Knelpunt was de 
beperkte beschikbaarheid van akkerland, nodig ook 
om de inwoners van de steden van voedsel te kunnen 
voorzien. In de duinen worden daarom akkertjes uitge-
graven, deels om dichter bij het grondwater te komen, 
deels om beter tegen de zilte zeewind beschut te zijn.

In de Middeleeuwen is Noord-Holland verwikkeld in 
talrijke twisten. In de duinzoom bouwt de Hollandse 
adel versterkte huizen en kastelen, die later veelal uit-
groeien tot landgoederen en buitenplaatsen, omgeven 
door tuinen, bossen en lanen.

Afb. 7. Het Baljuwschap van Kennemerland, 1721, Elizabeth Verseyl, Nicolaas Visser II (uitsnede)
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Nabij Velsen-Zuid ligt, aan de rand van een spaghetti 
aan snelwegen, een conglomeraat van landgoederen 
en buitenplaatsen. Beeckestein, Waterland, Velser-
beek en Schoonenberg liggen hier gebroederlijk naast 
elkaar. Op het eerste gezicht – naar de maatstaven 
en omstandigheden van de 21e eeuw – is dit een 
moeizaam te begrijpen locatie voor landgoederen 
en buitenplaatsen. Dat verandert echter wanneer 
men bedenkt dat zij in de 17e eeuw zijn gesticht aan 
de oevers van het Wijkermeer en toen vanuit de stad 
Amsterdam snel en gerieflijk over het water bereik-
baar waren. Hier woonde men op korte reisafstand 
van de stad, met de duinen en de zee in de rug. (7)

2.2	Omdijking	van	West-Friesland	
West-Friesland kent een lange historie van dijken 
bouwen. Eerst woont men hier op ophoogde woon-
heuvels; terpen. Deze beschermen wel de woonstee 
tegen hoog water, maar niet het bijbehorende land en 
het vee in het land. In de tiende eeuw bouwt men de 
eerste dijken om zo ook delen van het land tegen hoog 
water te beschermen. Dit zijn dan nog korte en lage 
dijkjes. 

In de twaalfde eeuw raakt West-Friesland, door de 
toestroom vanuit Holland, drukker bewoond. In die 
tijd rukt ook het water op. De gestage stijging van 
het water in zee en rivieren maakt verdere maat-
regelen nodig om het gebied droog te houden voor 
bewoning en voedselvoorziening. Dan worden tussen 
de ophoogde terpen voor het eerste langere dijken 
aangelegd. Deze vroege dijken breken geregeld door 
waarbij tal van meren in het gebied ontstaan.

Ofschoon de West-Friezen steeds betere dijken 
 bouwen kan niet worden voorkomen dat de rivier  

’t Vlie – die West-Friesland van Friesland scheidt – zo 
veel land opslokt dat hieruit de Zuiderzee ontstaat. 
Halverwege de dertiende eeuw worden steeds meer 
gebieden door dijken met elkaar verbonden. Zo ont-
staat een dijkring die nu bekend staat als Westfriese 
Omringdijk. (8)

Binnen de Westfriese Omringdijk woonden de vrije 

Friezen. Deze weigerden de heerschappij van de Graven 

van Holland te erkennen. In een poging het Hollands 

gezag te herstellen valt koning Willem II in 1256 West-

Friesland aan. Bij deze aanval sneuvelt de koning. Zijn 

zoon Floris V gaat daarop naar West-Friesland om 

het lichaam van zijn vader op te eisen en de macht te 

herstellen. Hij versterkt de Westfriese Omringdijk en 

bouwt aan de dijk een reeks van dwangburchten. Daarmee 

realiseert hij een militaire structuur waarmee hij de 

noordelijke Nederlanden onder controle houdt.

2.3	Aandijkingen	Kop	van	Noord-Holland	
en Texel

Bij de grote stormvloeden aan het einde van de 12e 
eeuw ontstaat benoorden Camperduin een wadachtig 
landschap met de eilanden Petten, Callantsoog en 
Huisduinen als relicten van het oudere kustlandschap 
Kallinge. Hier liggen ook de eilanden Wieringen en 
Texel die hun oorsprong vinden in keileem dat in de 
voorlaatste ijstijd door ijstongen is afgezet. In dit 
gebied zijn stapsgewijs de Zijpe- en Hazepolder, Koe-
graspolder, Wieringerwaard en Anna Paulownapolder 
ontwikkeld. 

2.3.1	 Zijpe-	en	Hazepolder
Tot de twaalfde eeuw was, wat nu de Zijpe- en Haze-
polder is, een hoogveengebied, beschermd door de 
duinenrij waarop de gemeenschappen Hondsbosch 

Afb. 8. Bedijking Westfriesland, afbeelding Feddes Olthof landschapsarchitecten
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en Callantsoog ontstaan. In de 12e eeuw wordt vanuit 
deze gemeenschappen de ontginning van het veen 
letterlijk ter hand genomen. Om het veen te ontwate-
ren worden sloten gegraven. Eerst zijn de ontgonnen 
veengronden als akkerland in gebruik. Maar de ver-
beterde ontwatering brengt het veen weer in contact 
met zuurstof, waarop het veen oxideert en de bodem 
daalt. Dit maakt de ontgonnen gronden al snel onge-
schikt voor akkerbouw en moet men overschakelen 
naar veeteelt. 

Vanaf de 13e eeuw doet men pogingen om het Noor-
derkwartier door dijkaanleg tegen de zee te bescher-
men. Desondanks valt het Noorderkwartier herhaal-
delijk aan nieuwe stormvloeden ten prooi waarbij 
grote gebieden onder water komen te staan.

In de 16e eeuw neemt kanunnik – en kunstschilder – 
Jan van Scorel het initiatief tot de definitieve bedij-
king van de Zijpe. Daar gaan verschillende pogingen 

overheen en het hele proces neemt uiteindelijk meer 
dan 40 jaar in beslag. De eerste bedijking wordt in 1553 
voltooid, maar al in de winter van 1555/1556 begeven 
de dijken het. In 1561 onderneemt landsheer Philips II 
een tweede poging maar bij de Allerheiligenvloed van 
1570 verdwijnt het Zijpe andermaal onder water. De 
derde poging (1572/73) is nog niet afgerond wanneer 
de Zijpe moedwillig wordt geïnundeerd om de Spaan-
se troepen de doorgang te beletten. Pas in 1597 leidt 
de vierde poging tot de definitieve bedijking van de 
 Zijpe en kunnen de Zijpepolder en de Hazepolder wor-
den drooggemalen. Aan de Grote Sloot, die de polder 
in de lengte doorsnijdt, ontstaan Oudesluis, Schager-
brug, Sint Maartenbrug en Bergerbrug. (9)

Vanaf circa 1600 wordt de polder door twintig molens 
bemalen en is deze vooral voor veeteelt in gebruik. In 
de tweede helft van de 19e eeuw volgt – net als in de 
aangrenzende Anna Paulownapolder en de Wieringer-
waard – de introductie van de bloembollenteelt.

Afb. 9. Kaart De Zijpe
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2.3.2	 Koegraspolder	
In 1610 brengt de Pontiaansvloed grote delen van 
Noord-Holland enorme schade toe. Om de smalle 
‘kop’ van Noord-Holland in het vervolg beter tegen de 
Noordzee te beschermen wordt tussen de eilanden 
Callantsoog en Huisduinen de Oldenbarneveldts-
dijk – de huidige Zanddijk – aangelegd (10). Hiermee 
ontstaat een veel rustiger binnenmilieu waar de kwel-
dergronden versneld aanslibben. Zo komt hier een 
“buitenveld” tot ontwikkeling waarin meerdere nollen 
(duintjes) liggen. Eén daarvan heette Koegras. (11)

Bij de aanleg van het Noordhollandsch kanaal (1817) 
wordt de vrijkomende bagger gebruikt om langs de 

oostzijde van het kanaal de Koegraszeedijk aan te 
leggen. De Staat neemt daarmee het initiatief voor de 
inpoldering van Het Koegras. De Staat had echter van 
meet af aan de bedoeling na afloop de polder zo snel 
mogelijk te veilen. Zij was daarom niet genegen in de 
inrichting van het gebied te investeren; wegen werden 
niet aangelegd en ook werd de polder niet bemalen. 
Stond het water in de polder hoger dan in het Noord-
hollandsch Kanaal dan werd het daarin geloosd. 
Stond het water in het kanaal hoger, dan voorkwamen 
keerkleppen dat het de polder instroomde. Ook stond 
de polder in halfopen verbinding met de boezem: in 
de zomer lieten keerkleppen water in de polder, in de 
winter eruit. 

Links: 
Afb. 10. Polder het Koegras, links zonder en 
rechts met zanddijk

Rechts:
Afb. 11. Kaart Johannes Dou, 1680

Afb. 12. Polder Het Koegras (1817) heeft na aanleg tot aan de verkoop in 1849 nauwelijks een inrichting verkregen.
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Na de inpoldering is het gebied met helmgras inge-
plant en worden hier schapen gehouden. Dankzij de 
introductie van de kunstmest weet men in de tweede 
helft van de 19e eeuw de vruchtbaarheid van deze 
gronden te verbeteren en komt hier eerst de vee-
houderij tot ontwikkeling, later op beperkte schaal 
gevolgd door de verbouw van rogge, haver en gerst. 

Wanneer domeinen de polder in 1849 verkoopt is deze 
nog altijd nauwelijks ingericht. Er staan dan wat stolp-
boerderijen en arbeiderswoningen maar wegen, sloten 
en vaarten waren er nog niet en ook de waterbeheer-
sing moest nog worden geregeld. (12)

De schaalvergroting die na de oorlog plaatsvindt 
maakt de veeteeltbedrijven in Het Koegras al snel te 
klein om mee te kunnen in de toenemende concur-
rentie. Tegelijkertijd neemt de vraag naar bollengrond 
toe. Bollenboeren uit de zuidelijke bollenstreek en de 
naastgelegen Anna Paulownapolder kopen de graslan-

den in de Koegraspolder op en spuiten deze om tot 
bollengrond. Nu is de bloembollenteelt de grootste 
agrarische bedrijfstak in Het Koegras. 

2.3.3	 Wieringerwaard
Het gebied van de huidige Wieringerwaard wordt al 
vroeg door Friezen (die later West-Friezen worden 
genoemd) bewoond, tot in de 12e eeuw een reeks 
stormvloeden een einde aan deze  bewoning maakt. 
Met de inpoldering in 1610 wordt de Wieringerwaard 
op zee herwonnen (13). In het noorden ontwikkelt zich 
– van de sluis aan de Slikkedijk tot aan de Kolksloot – 
het lintdorp Wieringerwaard. Wanneer later aan de 
andere kant van De Kolk een nieuwe sluis wordt aan-
gelegd, bij de Pishoek en het Waardkanaal, ontstaat 
daar de kern Nieuwesluis.

In de 18e eeuw zijn aan de Noorderdijk zes molens 
gebouwd die de uitwatering van de polder verzorgen. 

Afb. 13. Kaart Wieringerwaard
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2.3.4	 	Waard-	en	Groetpolder,	Anna	Paulowna-
polder	en	de	polder	Waard-Nieuwland	(14)

Na inpoldering van de Zijpe en de Wieringerwaard valt 
de drooglegging van voormalige slikken en schorren 
meer dan twee eeuwen stil. In die periode wordt nog 
wel Het Koegras ingepolderd maar dat was een initia-
tief van de Staat en meer het bijproduct van de aanleg 
van het Noordhollandsch kanaal dan een eigenstandig 
doel.

Rond 1840 maakt de hausse in de landbouw land-
aanwinning opnieuw een aantrekkelijke investering. 
Vanuit particulier initiatief worden in een stevig 
tempo de nog niet in cultuur gebrachte delen van het 
kwelderland bedijkt en ontgonnen. Na drooglegging 
van de Waard- en Groetpolder (1843) volgen de Anna 
Paulownapolder (1846) en polder Waard-Nieuwland 
op Wieringen (1849).

De waarden aan de zuidkant van Wieringen zijn rond 
1400 voor het eerst bedijkt, maar in 1502 loopt het 
gewonnen land alweer onder. Verschillende pogingen 
tot terugwinning falen en in 1683 geeft men de strijd 

op, totdat het in 1846 weer voldoende lucratief wordt 
bevonden om een nieuwe bedijking te starten. 
In die periode wordt ook de Anna Paulownapolder 
drooggemaakt. Dit gebied was vanaf de zevende 
eeuw al als landbouwgebied in gebruik maar is na een 
periode van overstromingen in de 12e eeuw al ver laten. 
 Financieel was de drooglegging voor de particuliere 
Maatschappij tot Droogmaking van de Anna Paulowna-
polder geen succes. Nadat deze gronden eeuwenlang 
door de zee waren overspoeld waren zij zo zout dat 
ze nauwelijks als landbouwgrond te ver kopen waren. 
Uiteindelijk bleken de gronden het meest geschikt voor 
de teelt van schapen die zich voedden met de zilte plan-
ten. In 1910 kwam daar de bollenteelt bij.

2.3.5	 	Polders	van	Texel:	Walenburg,	Eijerlandse	
polder	en	Prins	Hendrikpolder

Tot in de 13e eeuw is Eijerland een deel van Vlieland. 
Het wordt dan door het Anegat – dat ongeveer op de 
plek van de huidige Slufter lag – van Texel gescheiden. 
Dit verandert eind 13e eeuw wanneer het Eijerlandse 
Gat ontstaat dat Eijerland van Vlieland scheidt en tot 
een zelfstandig eiland maakt.

Afb. 14. Uitsnede historische kaart 1850 (Topotijdreis)
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Medio 16e eeuw slibt het Anegat tussen Eijerland en 
Texel dicht, hierbij ontstaat een gebied van zand banken 
 en kwelders dat uiteindelijk alleen nog bij extreem 
hoog water onderloopt.
Om de onstuimige zee noordoost van Texel – die de 
kust bij Oosterend en de schepen op de Rede van Texel 
bedreigde – te beteugelen besluiten de Staten van 
Holland in 1625 tot de aanleg van een zanddijk tussen 
Texel en Eijerland. Hiermee wordt Eijerland met Texel 
verbonden en is het voortaan deel van Texel. 

De aanleg van deze dijk maakt de weg vrij voor het 
inpolderen van het achtergelegen kweldergebied. Als 
eerste wordt in 1654, met de aanleg van de Ruigendijk, 
de polder Waal en Burg ingericht. (15)

Ook hier duurt het bijna 200 jaar tot de landaanwin-
ning, onder invloed van de hausse in de landbouw, zijn 

vervolg krijgt. In 1835 wordt, onder leiding van Antwer-
penaar Nicolas Joseph De Cock, de grote kweldervlakte 
tussen Eijerland en Texel ingepolderd (16a en b).  

Zo ontstaat de Eijerlandse Polder, met het dorp De 
Cocksdorp en de buurtschappen Midden Eijerland en 
Zuid Eijerland. Later zijn aan de rand van deze polder 
meer kwelders ingedijkt. Kenmerkend voor de polder 
Eijerland zijn de rationele, rechthoekige verkaveling en 
de grote percelen met akkerbouwgewassen en bloem-
bollen. 

Na de Eijerlandse polder wordt aan de zuidoost kant 
van het eiland ook de Prins Hendrikpolder aangelegd 
(1847). Ook hier zijn de rationele, rechthoekige verka-
veling en grote percelen met akkerbouwgewassen of 
bloembollen kenmerkend. 

Afb. 15. Inrichtingsplan Waal en Burg
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Afb. 16a. Texel, Waal en Burg is al ingetekend, Ejerland nog niet Afb. 16b. Texel, met polder Eijerland

Inzoom 

De Rede van Texel 

Weinig mensen zullen bij het boeken van een weekeind 

Texel direct denken aan de Verenigde Oostindische 

Compagnie. Toch is die van belang geweest in de 

ontwikkeling van Texel.

Rond 1500 wordt de wereld ontdekt door de landen die dan 

oppermachtig zijn in Europa: Spanje, Italië en Portugal. Voor 

het eerst komt men in contact met andere continenten: 

Indië, Afrika en Amerika. 

Eind zestiende eeuw ontstaat de handel op de oost en 

de west. Aanvankelijk sturen de handelssteden ieder 

apart hun schepen naar de Oost, maar in 1602 fuseren 

alle firma’s die op de Oost handel drijven tot één grote 

handelsonderneming: de VOC. 

De schepen die vanuit de handelsplaatsen aan de Zuiderzee 

vertrokken gingen eerst bij de Rede van Texel voor anker 

voor hun laatste bevoorrading. Ze gingen specifiek naar Texel 

vanwege de kwaliteit van het water. Het water op Texel had 

een hoger ijzergehalte waardoor het langer houdbaar was. 

Dit water werd opgepompt uit de Wezenputten en vandaar 

via de Skilsloot naar de haven vervoerd.

Om de handelsroute te beschermen is bij Oudeschild de 

schans gebouwd. 

Bij de Wezenputten groeide ‘het Huis aan den Put’ uit tot het 

landgoed Brakenstein. Wezenputten, Skilsloot, Brakenstein 

en Schans vormen tezamen een uniek ensemble, dat zich 

eerst laat herkennen wanneer men het verhaal van de ‘Rede 

van Texel’ kent.
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2.4	 	Ontwikkeling	van	het	centrale	veencomplex

2.4.1	 Uitgangssituatie,	een	waterdoorregen	complex
Het veengebied rond Amsterdam –het gebied dat 
tegenwoordig als Laag Holland wordt aangeduid – 
maakt in de Romeinse periode deel uit van een hoog-
veencomplex dat vanaf de Noord-Hollandse kust reikt 
tot in Friesland en Overijssel. Waddenzee en Zuiderzee 
bestaan dan nog niet, wel wordt het gebied dooraderd 
door veenstromen die op enkele plaatsen wat breder 
zijn en daar meertjes vormen. Door de overheersende 
zuidwestenwind groeien sommigen daarvan later in 
noordoostelijke richting uit tot binnenmeren, waar-
onder het Aelmere. 

In de vroege middeleeuwen slaat steeds meer van het 
veenlandschap tussen dit binnenmeer en de Noordzee/ 
Waddenzee af. Omstreeks 1200 komt het Aelmere in 
open verbinding met de zee en groeit het uit tot de 
Zuiderzee.

In het veengebied lag ook het riviertje Bamestra, waar-
van de slappe veenoevers bij stormen gemakkelijk 
afkalfden. De combinatie van de ontginning van het 
veen – waardoor de bodem lager kwam te liggen – en 
de reeks aan stormvloeden die het gebied tussen 1150 
en 1250 teisteren, leidt ertoe dat dit riviertje uitgroeit 
tot een binnenzee. Dit meer staat in open verbinding 
met de Zuiderzee en via de Where ook met de Purmer. 

En dan was er nog het Oer-IJ, de meest noordelijke 
vertakking van de Rijn die net boven Castricum uit-
mondde in de Noordzee en in verbinding stond met 
het Aelmere en de Vecht.

2.4.2	 Vroege	bewoning
Aan de randen van het veencomplex woonden Friezen 
op de strandwallen en op de hogere geestgronden 
die het veencomplex van de zee afschermen. Op deze 
hogere gronden waren eenvoudige akkerbouw en 
veeteelt de belangrijkste middelen van bestaan. Het 
veen werd slechts binnengetrokken voor de jacht op 
elanden, bevers, otters en ander wild.  

In de vroege middeleeuwen (500 tot 1000 na Chris-
tus) neemt de bevolking in de duinstreek dermate toe 
dat er tegen het einde van deze periode een gebrek 
aan landbouwgrond is. Daarop trekken boeren – in 
de tiende en elfde eeuw – vanuit het kustgebied het 
centrale veencomplex in, op zoek naar land om te 
ontginnen. Daarbij maken zij gebruik van de veenstro-
men die door het gebied kronkelen. Waar ze geschikt 
land denken te vinden trekken zij hun bootje aan land, 
kappen er de aanwezige beplantingen en bouwen er 
hun boerderijen. Haaks op de veenstroom waarover 
ze zijn gekomen graven ze lange ontwateringssloten 
om het land droger – en daarmee geschikt voor de 
akkerbouw – te maken. Om wateroverlast vanuit het 
moeras tegen te gaan leggen ze tussen hun land en 
het aangrenzend moeras een brede watering aan. Zo 
ontstaat een ritmiek van sloten en wateringen. 

De verbeterde ontwatering brengt het veen weer 
in contact met zuurstof waardoor het oxideert en 
inklinkt. Hiermee daalt de bodem en wordt het land 
te nat voor akkerbouw. Om toch graan te kunnen 
verbouwen steken de boeren de watering over en 
ontginnen opnieuw een deel van het moeras. De 
nieuwe ontwateringssloten worden in het verlengde 
van de al bestaande sloten gegraven, waarmee de hele 
ontginning als het ware opschuift. Uiteindelijk wordt 
ook de boerderij naar het nieuwe land verplaatst. Het 
oude, inmiddels sterk vernatte land blijft vervolgens 
als hooi- en weiland voor het vee in gebruik. Rond 
1300 is zo vrijwel het gehele veencomplex in cultuur 
genomen. 

2.4.3	 Ontstaan	van	meren
De ontwatering van het veen heeft een maaiveld-
daling tot gevolg waardoor veel van het ontgonnen 
land weer verloren gaat. In het veengebied kalven 
veenstromen steeds verderaf waarbij zij uitgroeien 
tot meren zoals het Starnmeer, Beemster, Schermer, 
Wijde Wormer, Heerhugowaard, Wogmeer, Berger- 
en Egmondermeer en Purmer. (18) Deze meren gaan 

Afb. 17. Noord-Holland 1575, uitsnede kaart Joost Jansz 
Beeldsnyder

Waar de boeren geschikt land 

denken te vinden trekken zij 

hun bootje aan land, kappen er 

de aanwezige beplantingen en 

bouwen er hun boerderijen.
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vervolgens op hun manier ook weer een rol spelen in 
de lokale economie. Er wordt in gevist – zo groeide 
Purmerend bijvoorbeeld uit tot centrum van de paling-
visserij – en later gaan deze meren deel uitmaken van 
de interstedelijke / interregionale waterverbindingen 
en de scheepvaart tussen de steden en dorpen in de 
omgeving. Als onderdeel van de boezemsystemen (zie 
ook 2.5) zijn deze meren ook van grote betekenis voor 
de opvang en berging van overtollig hemelwater.
Door het inklinken van het veen komt het land steeds 
lager te liggen, terwijl de zeespiegel stijgt. Om de drei-
ging van overstromingen tegen te gaan worden dijken 
aangelegd. In de eeuwen daarop volgend worden de 
boerderijen naar de dijken – de hoogste en droogste 
plekken in het veld – verplaatst waarmee de kenmer-
kende, lange lintbebouwing ontstaat.

2.4.4	 	Omschakeling	naar	veeteelt	maakt	
arbeidskracht vrij

De bodemdaling maakt het land dermate nat dat 
men van de akkerbouw over moet schakelen op de 
veeteelt. Veeteelt vergt minder arbeid dan akkerbouw, 
waardoor een overschot aan arbeidskracht ontstaat. 
De vrijgekomen arbeidskracht maakt nieuwe ont-
wikkelingen mogelijk, zoals de ontwikkeling van de 
scheepsbouw en de visserij, aanvankelijk vooral op de 
Zuiderzee maar later ook op de Noordzee. 

De vrijgekomen arbeid biedt de veehouderijbedrijven 
de ruimte om voortaan de melk op het eigen bedrijf te 
verwerken tot het langer houdbare boter en kaas. De 
opkomst van boter- en kaasmakerijen was met name 
voor bedrijven ver van de stad, die hun melk in de 
zomer vaak al bedorven zagen voordat deze de markt 
had bereikt, een uitkomst. 

Met de bodemdaling is akkerbouw in het veengebied 
alleen nog mogelijk op de modder die bij het uitbag-
geren van de sloten op de kant wordt gegooid, maar 
dat is onvoldoende om iedereen van graan te voorzien. 
Dat versterkt de noodzaak om handel te gaan bedrij-
ven, waarbij de boeren hun producten op de markt 
verkopen om met die opbrengst schaarse goederen in 
te kopen.

Tussen 1300 en 1500 komen in de Zaanstreek de 
scheepvaart en handel tot ontwikkeling.

Inzoom 1 

Westzaan en omgeving

In de 12e eeuw ontstaat in het hoogveencomplex 

van Laag-Holland Westzaan als één van de vroegste 

nederzettingen in de Zaanstreek. Boeren bouwen hier 

hun boerderijen op terpen tegen de oude ontginningsdijk. 

Hierlangs ontwikkelt zich in de loop van de eeuwen het 

lange lintdorp van Westzaan.

Aanvankelijk is op dit hoogveen akkerbouw bedreven. 

Door klink en erosie is het ontgonnen akkerland na 

enkele eeuwen veranderd in het huidige laagveengebied. 

Aan het eind van de 15e eeuw was het land zo nat dat 

alleen de opgehoogde randen nog gebruikt konden 

worden voor het verbouwen van graan, de rest kon 

alleen nog als wei- en hooiland voor de melkveehouderij 

dienen.

De bewoners legden zich toe op veeteelt, visserij en 

vogelvangst. Door de aanwezigheid van het vele water 

kwamen ook de scheepvaart en handel tot ontwikkeling. 

Al voor 1600 voeren zeeschepen uit de Zaanstreek op 

de landen aan de Oostzee en op Frankrijk. Dit bracht 

plaatselijke scheepsbouw tot bloei naast bedrijven die 

scheepsuitrusting en -proviand leverden.

Ofschoon Westzaan overwegend een boerendorp blijft, 

profiteert het mee van de industriële ontwikkeling 

die vanaf 1600 in de Zaanstreek plaatsvindt. Met de 

opkomst van de windmolens ontwikkelt zich vanaf 

1600 een industriële bedrijvigheid van een ongekende 

veelzijdigheid en omvang. Dit maakt de Zaanstreek tot 

het eerste industriegebied ter wereld. 

Tussen 1596 en 1875 worden rond de Zaan zo’n duizend 

molens van verschillende productierichtingen gebouwd. 

De eerste zaagmolen is gebouwd in 1596, gevolgd door de 

eerste volwaardige oliemolen (1601), de verfhoutmolen 

(1602), de grauwpapiermolen (1605), de hennepklopper 

(1607). Al snel nam het aantal windmolens in de 

Zaanstreek gestaag toe. Op het hoogtepunt, omstreeks 

1725, waren gelijktijdig ruim 600 windmolens 

aanwezig. Dat waren voor 40 procent zaagmolens, 22 

procent oliemolens, 9 procent pelmolens, 6 procent 

papiermolens, 5 procent verfmolens en voor ongeveer 18 

procent ‘molens van andere productierichting’ en polder-

watermolens.

Onder ‘molens van andere productierichting’ trof men 

toeleverende meelmolens, volmolens, hennepkloppers, 

tabakstampers, snuifmolens, schelpzandmolens, 

runmolens, mosterdmolens en (pruiken-)poedermolens. 
Vorige pagina’s:
Afb. 18. De Beemster 1607, Pieter Cornelisz Cort van Alcmaer
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Later kwamen cacaomolens, cement- en trasmolens, 

steenzaag- en marmerslijpmolens, metaalslijpmolens, 

cacao-afvalmolens, doppenmolens, foeragemolens en 

houtmeelmolens. 

Dat juist in de Zaanstreek zoveel industriële windmolens 

zijn gebouwd heeft deels te maken met de natuurlijke 

condities, deels met de nabijheid van Amsterdam.

Door grote watervlakten omgeven, garandeerden de 

uitgestrekte boomloze veenpolders rond de Zaan veel wind 

van grote kracht en gelijkmatigheid. Langs de Zaanoevers 

en de vele bevaarbare poldersloten was bovendien 

gelegenheid te over voor het vestigen van windmolens.

Pluspunt was ook de nabijheid van Amsterdam, dat zich 

vanaf 1600 ontwikkelt tot knooppunt in het sterk in 

betekenis toenemende West-Europese handelsverkeer. 

Amsterdam groeit uit tot het belangrijkste handelscentrum 

en de drukste havenstad ter wereld. 

Brak veen
Om de talrijke zaag- en papiermolens en de scheeps- 

en timmerwerven draaiende te houden worden vanaf 

het begin van de 17e eeuw enorme hoeveelheden 

boomstammen over water naar de Zaanstreek aangevoerd.  

Deze boomstammen bereiken het gebied via de toenmalige 

Zuiderzee. Aan deze boomstammen ‘kleefde’ zoutwater. 

Zo werd niet alleen het hout, maar met het hout ook het 

zoutwater aangevoerd. Zo ontstond hier een uniek brak 

laagveengebied.

Toch ligt niet alleen de cultuurhistorie aan de huidige 

brakke condities ten grondslag. Deze hangen ook samen 

met de omstandigheid dat hier in vroeger tijden, nog ver 

voor de aanvang van de ontwikkeling van het hoogveen, 

het oer-IJ stroomde. In de diepe ondergrond is nog altijd 

de zoutinvloed van deze voormalige zeearm aanwezig. 

Dat zout uit de diepe ondergrond kan in perioden van 

extreme droogte, of bij een overmatige onttrekking van het 

grondwater, naar boven treden en zich dan mengen met het 

zoete water in de hogere bodemlagen waardoor verzilting 

optreedt.

Unieke natuurkwaliteit
Natuur op brak laagveen komt in Europa maar nauwelijks 

voor. Daarmee biedt polder Westzaan ook in Europees 

perspectief ‘topnatuur’. Met planten als Echt Lepelkruid, 

Ronde Zonnedauw en tal van orchideesoorten, en met 

rietvogels als roerdomp en weidevogels als grutto, tureluur 

en kievit is het gebied uitzonderlijk rijk aan flora en fauna. 

Afb. 19. Zaanstreek omstreeks 1900
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2.4.5	 	Van	lozen	onder	vrij	verval	naar	bemaling	
door	molens

Ondanks de aanleg van de dijken – die het water 
buiten houden – blijft de wateroverlast een probleem. 
Met de daling van het maaiveld ontstaan hoogtever-
schillen, waarop het water zich in het laagste punt 
ophoopt. Hierop gaan boeren land dat ongeveer op 
een zelfde niveau ligt met een dijkje omringen. Een 
eenvoudig sluisje in de dijk maakt het mogelijk om 
onder vrij verval een teveel aan water te lozen en bij 
droogte water in te laten. Zo ontstaan de eerste pol-
ders in het gebied; afgesloten eenheden waarvan men 
de waterstand kon reguleren. 

Het verder dalen van de bodem maakt het afwateren 
onder vrij verval steeds moeilijker. In 1408 verschijnen 
rond Alkmaar de eerste windwatermolens die het 
teveel aan water over de dijk uitslaan op de grotere 
veenstromen en meren. 

Deze techniek was dermate kostbaar dat deze pas 
werd ingezet wanneer de nood echt aan de man was 
en er zicht was op een stevig positief rendement op de 
investering. Eind vijftiende eeuw komt ‘de nood aan de 

man’, de wateroverlast neemt toe en weilanden wor-
den zo nat dat er grote sterfte onder het vee is. Begin 
16e eeuw leidt de bevolkingsgroei in West-Europa tot 
een langdurige stijging in de vraag naar landbouw-
producten en in het bijzonder naar zuivelproducten, 
met sterk stijgende landbouw- en grondprijzen als 
gevolg. Dit maakt het aantrekkelijk te investeren in 
de bouw van poldermolens en -vanaf 1600- ook in 
landwinningsprojecten. 
Ofschoon de bouw van de molens zijn oorsprong vindt 
in de noodzaak het waterpeil aan te passen aan het 
gewenste landbouwkundig gebruik legt deze ontwik-
keling tevens de kiem voor een grootscheepse indus-
trialisatie van grote delen van het veengebied.

2.4.6	 Turfwinning
Gedurende honderden jaren was gedroogd veen (turf) 
de belangrijkste beschikbare brandstof. Turf was niet 
alleen als huisbrandstof onontbeerlijk, maar ook als 
brandstof voor ovens, brouwerijen en kokerijen. De 
beschikbaarheid van turf was een belangrijke motor 
achter de 17e eeuwse industriële ontwikkeling van de 
Zaanstreek. 

Inzoom 2

Wormer en Jisperveld

De opbloei van de handel brengt ook welvaart in dorpen als 

Wormer en Jisp, waar scheepsbeschuiten worden gebakken. 

Eind 16e, begin 17e eeuw bloeit de handel op ‘de west’ en 

‘de oost’. De schippers van de Oost-Indische Compagnie, 

de West-Indische Compagnie, de walvisvaarders, de 

Oostzeevaarders hadden vele tonnen met Wormer- en 

Jisper scheepsbeschuit aan boord.

Op een gegeven moment malen acht meelmolens in 

Wormer het meel voor de 150 beschuitbakkerijen. 

Tegelijkertijd worden ook andere windgedreven 

industrieën opgezet. In het veld verrijzen oliemolens, 

pelmolens, houtzaagmolens, papiermolens en zelfs een 

steenzaagmolen. Traankokerijen koken het walvisvlees 

dat walvisvaarders uit de IJszee meebrengen uit en in 

de stijfselketen wordt het stijfsel gemaakt waar de rijke 

Amsterdammers hun witte boorden mee verstevigen. 

Zo transformeerde het veencomplex ter weerszijden van 

de Zaan van een door water bedreigd drassig weidegebied 

tot een industrieel gebied waar honderden molens dag en 

nacht draaiden, waar werd getimmerd en gebouwd, waar in 

de herfst een traanlucht hing en het een komen en gaan was 

van handelaren in stijfsel, meel, scheepsbeschuit, olie, hout, 

papier, melk, boter en kaas. 

Rond 1680 treedt in het Wormer- en Jisperveld de 

neergang in, waarna in de achttiende eeuw veepest en 

overstromingen de situatie verergeren. Molens verdwijnen, 

traankokerijen en stijfselmakerijen worden afgebroken 

waarna het veld wederom het domein wordt van de koeien, 

de schapen en de vogels.
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Lange tijd is de turfvoorziening in Noord-Holland 
vooral een lokale aangelegenheid, veen was er immers 
in overvloed. Met de bevolkingsgroei en de opkomen-
de nijverheid neemt de vraag naar turf echter snel toe 
waardoor de turfwinning grootschaliger en meer  
georganiseerd ter hand wordt genomen. Dit wordt 
ook mogelijk doordat de in cultuur gebrachte veen-
gronden door inklinking voor de landbouw alras 
minder geschikt worden waarmee bij de grondeigena-
ren de interesse om de gronden af te graven voor de 
winning van brandstof snel toeneemt. Zij verdienen 
meer aan de grond door het veen af te laten graven en 
de turf te verkopen. 

De introductie van de baggerbeugel (1530) maakt het 
mogelijk het veen onder de waterspiegel te delven. 
Hierbij ontstaan twee tot drie meter diepe trekgaten. 
Het opgebaggerde veen wordt op smalle, uitgespaar-
de legakkers te drogen gelegd en in turven gesneden. 
Na droging verschepen turfschippers de turven als 
brandstof naar stad of dorp. 

Vaak zijn de smalle legakkers later alsnog wegge-
graven, dikwijls zijn zij bij stormen weggeslagen, 
waardoor de veenplassen steeds groter worden. Op 

die manier is in de 16e eeuw het al bestaande Haarlem-
mermeer samengevloeid met Leidschemeer en Spie-
ringermeer. Hiermee is een binnenzee ontstaan die 
-met het verder afkalven van de oevers- een bedrei-
ging gaat vormen voor het voortbestaan van steden 
als Haarlem, Leiden en Amsterdam. 
Veel van de door vervening ontstane plassen zijn 
later weer drooggelegd met behulp van windmolens. 
Vanaf de 18e eeuw leggen de heemraadschappen in de 
verveningsconcessie de verplichting tot droogmaken 
na beëindiging van de werkzaamheden vast. Na 1800 
loopt de turfwinning in Noord-Holland sterk terug. 
Vervening heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
Assendelver Veenpolder, in de Nes bij Ilpendam, in de 
Volgermeer bij Broek in Waterland als ook tussen de 
Horstermeer en Kortenhoef (zie ook 2.5.1).

2.4.7	 Ontwikkeling	boezemsysteem
Zowel bij het aandijken en inpolderen van voormalige 
kwelders als bij het in cultuur nemen van de natte 
veengebieden was het zaak slim met het water om te 
gaan. Het water, dat voorheen vrijelijk kon afvloeien, 
moest nu worden opgevangen en worden afgevoerd. 
Daarmee ontstond het systeem van polders en boe-
zems. 

Een polder is een relatief laaggelegen, door de mens 
permanent drooggelegd stuk land dat door een of 
meer waterkeringen wordt omgeven en waarvan de 
waterstand kunstmatig wordt geregeld.
De boezem is het oppervlaktewater dat het polder-
water opvangt en afvoert. De boezem heeft daarmee 
geen vast peil. 

Over het algemeen wordt het water uit de boezem op 
een rivier of kanaal geloosd die het water naar Noord-
zee of Zuiderzee (later het Markermeer/ IJsselmeer) 
brengt. Dit lozen vindt plaats met spuisluizen, die het 
water bij eb -wanneer het buitenwater lager staat dan 
het binnenwater-onder vrij verval op het buitenwater 
spuien.
Wanneer waterlozing niet langs natuurlijk verval 
mogelijk is, dan wordt het water mechanisch uitge-
slagen. Eerst zijn hiervoor windmolens ingezet, later 
zijn deze vervangen door boezemgemalen. 

!

!

!

!

Verenigde Raaksmaat- en
Niedorperkoggeboezem,

Amstelmeerboezem

Schermerboezem

Boezem van Amstelland,
de Vecht, het

ARK en het NZK

Rijnlands
boezem

BOEZEMGEBIEDEN

boezemgebied
poldergebied (zonder boezem)
buitenwater

Bron:
TU Delft 
bewerking door PNH

Meer informatie:
Bobbink, I. (2016). De Landschapsarchitec-
tuur van het Polder-boezemsysteem: Struc-
tuur en vorm van waterstelsel, waterpatroon 
en waterwerk in het Nederlandse laagland.

Afb. 20. Boezemgebieden
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Meer informatie:
Bobbink, I. (2016). De Landschapsarchitec-
tuur van het Polder-boezemsysteem: Struc-
tuur en vorm van waterstelsel, waterpatroon 
en waterwerk in het Nederlandse laagland.

BOEZEMSTELSEL

hoofdboezem
tussenboezem
boezemrelict
hoofdboezem-gemaal
tussenboezem-gemaal
aanvoerboezemgemaal
schutsluis
keer-, uitwatering-, duikersluis

Bron:
TU Delft 
bewerking door PNH
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Meer informatie:
Bobbink, I. (2016). De Landschapsarchitec-
tuur van het Polder-boezemsysteem: Struc-
tuur en vorm van waterstelsel, waterpatroon 
en waterwerk in het Nederlandse laagland.

BOEZEMVORM

natuurlijke boezemvorm
cultuurtechnische boezemvorm
stedelijke boezemvorm

Bron:
TU Delft 
bewerking door PNH
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Het water in de boezem kent geen vast peil, maar 
er wordt wel een bepaald peil nagestreefd. Dit peil 
noemt men het boezempeil. Wanneer het water tijde-
lijk wordt bewaard, om bijvoorbeeld later te worden 
geloosd of het water ten tijde van droogte aan te 
kunnen wenden, spreekt men van een bergboezem.
Bij een molengang, bijvoorbeeld een tweegang, is er 
sprake van een onderboezem tussen de laagste en de 
hoogste molen. Bij een driegang is er naast een onder-
boezem tussen de laagste en de middelste molen ook 
een tussenboezem tussen de middelste en de boven-
ste molen.

In de loop der tijd zijn in Noord-Holland de verschil-
lende boezems met elkaar verbonden, waarmee een 
complex boezemstelsel is ontstaan van ringvaarten, 
kanalen en meren die met elkaar in verbinding staan, 
zoals bijvoorbeeld de Schermerboezem; de boezem 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier. 

De Schermerboezem bestaat sinds 1554 en is in de loop 
der tijd met de ringvaarten om de 17e eeuwse droog-
makerijen uitgebreid. Met de aanleg van het Noord-
hollandsch Kanaal zijn de verschillende onderdelen 
met elkaar verbonden. Alle poldermolens en gemalen 
binnen het verzorgingsgebied van de Schermer boezem 
slaan het water via een stelsel van kanalen en binnen-
boezems op de Schermerboezem uit.

Inmiddels functioneert het boezemstelsel niet alleen 
voor de afvoer van het overschot aan water naar 
Noordzee en IJsselmeer, maar ook voor de inlaat van 
water. In droge tijden en voor het doorspoelen van de 
boezem wordt via hetzelfde stelsel zoetwater uit het 
IJsselmeer en het Markermeer ingelaten.
Naast de Schermerboezem zijn in Noord-Holland de 
volgende boezemgebieden aanwezig:
•  Verenigde Raaksmaat en Niederperk Kogge-

boezem, Amstelboezem
• Rijnlandse Boezem
•  Boezem van Amstelland, Vecht, Amsterdam-Rijn-

kanaal en Noordzeekanaal

Met de ruilverkavelingen heeft het eeuwenoude 
polder-boezemsysteem in de twintigste eeuw veel van 
zijn fijnmazigheid verloren. Naast het bestaande boe-
zemsysteem dat water af- of aanvoert, zijn de tussen-
boezems – die het water vasthouden en langs lange 
lijnen verdelen – nauwelijks meer aanwezig. 

2.4.8	 Steden	in	het	veen
In het centrale veencomplex zijn in de 16e eeuw tal van 
steden (Amsterdam, Alkmaar, Purmerend, Wormer-
veer, Enkhuizen, Edam, Monnickendam, Zaandam) 
en stadjes (Graft, de Rijp) tot ontwikkeling gekomen. 
Doorgaans zijn deze gesticht op de meer stevige en 
zandige oeverwal langs een voormalige kreek of veen-
rivier. Handel, nijverheid en industrie brachten deze 
kernen al snel tot bloei. Met de welvaart groeide ook 
de bevolking. Al snel moesten deze kernen uitbreiden 
tot in het aanliggend veengebied. 

Uniek voor de Hollandse stedenbouw was het besef 
dat men eerst het watersysteem op orde moest heb-
ben, alvorens men in het moeras kon bouwen. Steeds 
is eerst een watersysteem ontworpen en aangelegd 
dat maakte dat in het nieuwe stedelijk gebied het 
water weg kon komen en er voldoende ruimte was 
om het water te bergen. Pas na voltooiing van het 
stelsel van grachten zijn de woonhuizen, pakhuizen, 
werven en werkplaatsen gebouwd. Bij het bouwen liet 
men zich dus niet op de eerste plaats leiden door de 
bodemgeschiktheid, maar wel stemde men het bouw-
plan nauwkeurig af op de heersende condities. 
Uniek is ook dat men hierbij het water zag als een 
ruimtelijke kwaliteit. Men bouwde met ‘het gezicht 
naar het water’. (21 a, b)

Uniek voor de Hollandse 

stedenbouw was het 

besef dat men eerst het 

watersysteem op orde 

moest hebben, alvorens 

men in het moeras kon 

bouwen.



Leven met Water NH — Deel	A	–	 Retrospectief	Water	NH 37

Afb. 21a. Amsterdam 1560, Jacob van Deventer
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2.5	Droogmakerijen

2.5.1	 Drooglegging	van	de	kleine	meertjes
Als gezegd verschijnen al in 1408 de eerste wind-
molens in het landschap om de ontwatering van 
de veengronden te verbeteren. Nadien heeft ook 
de windwatermolen een reeks van technologische 
innovaties doorlopen. De introductie van de grote 
achtkantige bovenkruier, uitgerust met een scheprad, 
maakt het niet alleen mogelijk bestaande land droog 
te houden, maar ook om hele meren droog te leggen 

en als landbouwgebied in te richten. Als eerste zijn de 
kleinere meren drooggemaakt. Naarmate de molens 
groter worden en de techniek en het verdienmodel 
achter de drooglegging verbeteren, worden ook de 
grotere meren drooggelegd. Het grootste meer, de 
Haarlemmermeer moest voor zijn drooglegging echter 
wachten op de uitvinding van het stoomgemaal.  
 
De ontwikkeling van de Afsluitdijk leidde tot slot de 
aanleg van de Wieringermeerpolder in, als eerste van 
de grote Zuiderzeewerken.

Afb. 21b. Alkmaar 1560, Jacob 
van Deventer.
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Berger- en Egmondermeer (22)
Het Berger- en Egmondermeer vormden tezamen een 
ondiep meer met moerassen en eilandjes. Het werd 
gevoed door water dat vanuit de duinen opkwelde 
en door gegraven duinrellen die het overtollig water 
rechtstreeks vanuit de duinen op het meer afvoerden. 
Ook de polders rond de beide meren loosden hun 
overtollige water – al dan niet met behulp van een 
molen – op deze meren af, die daarmee een boezem 
of waterberging vormden. Al in 1532 zijn ten noorden 
van Alkmaar twee molens gebouwd om deze boezem 
te bemalen.  
In 1565 is het Berger- en Egmondermeer droog -
gemaakt en verkaveld, waarmee de functie als boe-
zem verloren ging. In het vervolg moest het polder-
water worden afgevoerd door de ringvaart die met 
de nieuwe Steesloot direct werd aangesloten op de 
Schermerboezem. Vanaf dat moment hadden de twee 
eerder gebouwde molens hun functie verloren. 
Door de lage ligging bleef het nieuwe, drooggemaak-
te land echter dermate drassig dat er bij de boeren 
weinig belangstelling was om deze gronden in gebruik 
te nemen. Daarom werd het gebruik elk jaar bij loting 
toegewezen aan arme boeren. Deze gebruikten deze 
‘loterijlanden’ vooral als hooiland. Doordat zij geen 
geld voor bemesting hadden werd het gebied snel 
voedselarm. In combinatie met de vochtigheid leverde 
dat bloemrijke graslanden op.

In de Gooi- en Vechtstreek lag aan de voet van de 
Utrechtse Heuvelrug een reeks van natuurlijke plassen 
die werden gevoed door kwelwater dat hier vanuit 
de heuvelrug aan de oppervlakte trad. Voorbeelden 
hiervan zijn het Horstermeer en het Naardermeer, die 
beide aan het begin van de 17e eeuw voor het eerst 
zijn bedijkt en met molens zijn drooggelegd. In beide 
polders bleek de kweldruk dermate groot dat de 
drooglegging slechts met grote moeite kon worden 
volgehouden. In beide polders ook is het water ingezet 
als militair instrument. Het Naardermeer is al kort na 
de eerste drooglegging weer onder water gezet om de 
stad Amsterdam te beschermen tegen de oprukkende 
Spaanse troepen. Het Horstermeer is in de twintigste 
eeuw tweemaal als deel van de Hollandse Waterlinie 
onder water gezet. 

Horstermeer (23 a,b,c,d)
Het Horstermeer was evenals het Naardermeer 
een natuurlijk meer. Het werd -net als het Naarder-
meer- in de 17e eeuw voor het eerst bedijkt en met zes 
molens drooggelegd (1629). Maar de molens bleken 
niet opgewassen tegen de aanhoudende instroom 
van kwelwater. Na enkele jaren (1636) staakte men 
de pogingen de polder droog te houden. In 1882 werd 
de polder met de inzet van stoomgemalen opnieuw 
drooggelegd waarna de polder werd ingericht voor de 

Afb. 22. Berger- en 
Egmondermeer.  
Bron: collectie Regionaal 
Archief Alkmaar
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Afb. 23b. Horstermeer 1906, een drooggemaakt Horstermeer met grienden en hakhout

Afb. 23a. Horstermeer 1889, een meer omgeven door waterrijk land
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Afb. 23d. Horstermeer 2022

Afb. 23c. Horstermeer 1956, de inversie compleet, het meer is land geworden en het land is tot water verworden
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Afb. 24a.Naardermeer 1883

Afb. 24b. Naardermeer 1907, drooggelegd
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Afb. 24c. Naardermeer 1956, water en moeras(bos)

Afb. 24d. Naardermeer 2022
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landbouw. Maar ook toen bleef de polder dermate nat 
dat grote delen werden ingericht voor het telen van 
geriefhout. In 1914 en in 1940 is de polder als deel van 
de waterlinie onder water gezet. Tegen het eind van de 
oorlog heeft de Duitse bezetter het gebied nogmaals 
geïnundeerd. 
Bijzonder aan de Horstermeerpolder is dat het als een 
drooggemaakt meer te midden van tot water vergra-
ven veengronden ligt (zie ook 2.5.3). Het water is land 
geworden en het land is water geworden. 

Nog altijd kampt de polder met een grote instroom 
van kwelwater waardoor continue bemaling nood-
zakelijk is. Het water wordt op de Vecht uitgeslagen.
Het voortdurend pompen om de diepe Horstermeer-
polder droog te houden leidt tot een groot verlies 
van schoon kwelwater uit het watersysteem van de 
oostelijke Vechtplassen. Veel water lekt vanuit de 
Vechtplassen weg naar de Horstermeerpolder. Om dit 
verlies aan water aan te vullen wordt kwalitatief min-
der geschikt gebiedsvreemd boezemwater in de Vecht-
plassen ingelaten, hetgeen vanuit ecologisch oogpunt 
minder gewenst is en leidt tot een mindere waterkwa-
liteit in de Vechtplassen. Ook blijkt de bodem van de 
droogmakerij lek te zijn waardoor fossiel zeewater de 
polder instroomt met een zoutbelasting als gevolg. 
Hierdoor is het overtollig water ongeschikt om op de 
Vechtplassen uit te slaan.

Naardermeer (24 a,b,c,d)
Omstreeks 1624 is ook het Naardermeer droogge-
maakt. Vijf jaar later wordt de drooggemaakte polder 
alweer onder water gezet om Amsterdam te bescher-
men tegen de oprukkende Spaanse troepen.  
 
In 1883 wordt opnieuw geprobeerd het meer droog te 
malen, maar het bleek te duur om het vanuit het Gooi 

toegestroomde kwelwater weg te pompen. In 1886 is 
daarop het gemaal stilgelegd.  

Decennia later wil Amsterdam het Naardermeer 
dempen om als vuilstort in gebruik nemen. Inmiddels 
trok het gebied – ontdekt als vogelrijk gebied– talloze 
natuurliefhebbers. Het verzet tegen het vuilstortplan 
– onder leiding van Jac. P. Thijsse – leidt in 1905 tot de 
oprichting van de Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten Nederland. 

2.5.2	 De	renaissancepolders	in	het	veencomplex	
Te midden van het centraal veencomplex lagen 
veenmeren die door het afkalven van de slappe oevers 
geleidelijk steeds groter werden. Dit proces van 
voortgaande oeverafslag wordt ook wel aangeduid als 
‘waterwolf’ (25); het water nam steeds meer van het 
land af en bedreigde daarmee eerst het voort bestaan 
van de agrarische productielandschappen, maar op 
termijn ook het voortbestaan van de steden in en 
grenzend aan het veencomplex. 

Begin 17e eeuw investeren Amsterdamse koop lieden 
een deel van hun kapitaal in het droogmaken van 
meren om op de vruchtbare grond die daarmee vrij-
komt boerderijen te bouwen. Daarmee ontstaan de 

Niet overal liet het natuurlijk systeem zich met technische 

middelen beteugelen. Aan de flanken van de heuvelrug was de 

druk van het kwelwater zo groot dat het nauwelijks mogelijk 

bleek om Horstermeer en Naardermeer permanent droog te 

leggen. Hier verkeek de tovenaar zich op de weerstand vanuit  

de profeet.

Afb. 25. De Waterwolf
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renaissancepolders die worden gekenmerkt door hun 
orthogonale indeling (26). De Beemster (27), opge-
bouwd uit ‘volkomen vierkanten’ is het eerste grote 
meer dat is drooggelegd (1612), gevolgd door Purmer 
(1622), Wijde Wormer (1626) (28), Heerhugowaard 
(1630) en  Starnmeer (1643).

2.5.3	 Drooglegging	van	het	Haarlemmermeer
Als gezegd, de afslag van de oevers van de meren in 
het veengebied vormde op een gegeven moment ook 
een bedreiging voor de steden die nabij deze meren 

lagen (30). Al in de 17e eeuw zijn er plannen om het 
Haarlemmer meer droog te malen. Leeghwater (1641) 
heeft dan berekend dat hiervoor ruim 200 polder-
molens nodig zijn. Dit plan stuit echter van alle kanten 
op weerstand. Leiden was bang dat het in het vervolg 
de grachten niet meer kon doorspoelen en wilde ook 
zijn lucratieve visrechten niet kwijtraken. Haarlem lag 
dwars omdat het flink verdiende aan de scheepvaart; 
het transportmiddel bij uitstek in het drassige  
Holland. Rijnland was tegen omdat met het droog-
leggen van het Haarlemmermeer de waterberging van 

Afb. 26. Noord-Holland 1631, Willem Jansz en Joan Blaeu, droogmakerijen als entiteiten in het veen.





Leven met Water NH — Deel	A	–	 Retrospectief	Water	NH 47

de boezem van Rijnland aanzienlijk zou verkleinen.  
Dit verlies aan boezemberging was moeilijk te com-
penseren.

Daarbij ontbraken de middelen en bleek er onvoldoen-
de vertrouwen in de technische haalbaarheid van een 
droogmakerij op deze schaal. Tegelijkertijd vormde het 
afkalven van de slappe veenoevers van het meer (de 
“waterwolf”) een steeds grotere bedreiging voor de 
nabijgelegen steden Haarlem, Amsterdam en Leiden. 
(31) 

Wanneer in 1836 stormen het water opjagen tot aan 
de poorten van Amsterdam en Leiden besluit koning 
Willem I dat het meer moet worden drooggemalen 
en dat dat van staatswege zou worden gefinancierd. 
Daarmee zou de Haarlemmermeer de eerste staats-
droogmakerij worden. De koning wenste dat voor de 
drooglegging nieuwe techniek zou worden ingezet. Die 
innovatie werd vanuit Engeland geïmporteerd.

Volgens Auke van der Woud was het argument dat 
‘het water Amsterdam aan de lippen stond’ meer een 
politiek statement om de drooglegging te realiseren, 
dan dat er daadwerkelijk sprake was van een levens-

bedreigende situatie voor de hoofdstad. Mogelijk werd 
Koning Willem I meer gedreven door prestige. Met de 
afsplitsing van België was Holland een deel van het 
koninkrijk kwijtgeraakt en het land moest de wereld 
tonen wat het in haar mars had.

Het stoomgemaal (32) leverde een veel grotere 
maalcapaciteit dan de oude windmolens; per slag 
werd 64.000 liter water uitgeslagen. Zo maakten de 
ruim 200 windmolens uit het plan van Leeghwater 
plaats voor drie stoomgemalen van Britse makelij. In 
1852 was de drooglegging van dit grootste meer van 
Noord-Holland een feit. (33)

Links: Afb. 27. Beemster 1658 Daniel van Breen, herzien door Jan Switzers

Inzoom 

Architectonische rijkdom

Vaak lieten deze investeerders de architect van hun 

Amsterdamse grachtenpand ook de stolpboerderij in het 

nieuwe land ontwerpen, inclusief een herenkamer voor 

wanneer zij zelf op de boerderij wilden verblijven. Zo 

ontstonden in de droogmakerijen boerderijen met rijk 

gedecoreerde voorgevels. Ook werden in de Beemster, 

Purmer en Watergraafsmeer buitenplaatsen gebouwd, luxe 

zomerverblijven voor de stedelijke elite.

Een bijzonder fraaie stolpboerderij is De Eenhoorn (30)  

in de Beemster, gebouwd in opdracht van de burgemeester 

van Purmerend. Voor de houten stal is het bakstenen 

woongedeelte geplaatst. Deze kent een verhoogde 

middenpartij met halsgevel -een variant van de 

Amsterdamse Vingboonsstijl- die is bekroond met het 

beeld van een eenhoorn en rijk is gedecoreerd met 

gebeeldhouwde gevelornamenten. Deze gevel had aan de 

Amsterdamse grachten niet misstaan. Afb. 29. Boerderij De Eenhoorn, Beemster

Afb. 28. Wijde Wormer
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Afb. 32. Stoomgemaal Cruquius

Afb. 30. Zes kaarten van de vergrotingen van het Haarlemmermeer behoort bij het droogmakingplan van Baron van Lynden van 
Hemmen in zijn boek “Verhandeling over de droogmaking van het Haarlemmermeer”. Vervaardiger: J.J. Ligtenberg - Datering:1819.

Rechts::  
Afb. 31. Haarlemmermeer 1631, Willem Jansz, Joan Blaue
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Financieel was de drooglegging van de Haarlemmer-
meer geen succes. Bij de eerdere vervening was het 
veen tot op het zand afgegraven waardoor de bodem-
vruchtbaarheid te wensen overliet. Ook heeft men in 
de haast de investering terug te verdienen niet de tijd 
genomen om de drooggevallen grond voldoende te 
laten rijpen. De drang om de gewonnen grond zo veel 
mogelijk te gelde te maken leidde ook tot de ontwik-
keling van erg krappe weg- en slootprofielen. Hierdoor 
heeft de Haarlemmermeerpolder nooit de allure 
van de droogmakerijen uit het begin van de 17e eeuw 
gekregen. Na de drooglegging is de polder aan haar 
lot overgelaten, met chaos, anarchie, ziektes en diepe 
armoe als gevolg.

2.5.4	 	De	Wieringermeerpolder	als	eerste	van	de	
grote	Zuiderzeewerken

Met de aanleg van de Afsluitdijk is de Wieringermeer-
polder, als eerste van grote Zuiderzeewerken, droog-

gelegd. (34) Ter voorbereiding hiervan is al in 1924 de 
dijk aangelegd die het eiland Wieringen verbond met 
het vaste land en zo de stroomgeul tussen Wieringen 
en de Anna Paulownapolder – het Amsteldiep – naar 
zee afsloot.

Aanvankelijk zou de polder pas worden aangelegd na 
voltooiing van de Afsluitdijk. De enorme behoefte aan 
landbouwgrond heeft de ontwikkeling van de polder 
echter naar voren gehaald. Deze omschakeling in 
volgorde had technisch grote gevolgen. Dit betekende 
dat de polderdijk niet in de luwte achter de Afsluitdijk 
maar ín de Zuiderzee moest worden aangelegd en 
daarmee zwaarder moest worden gedimensioneerd. 
De aanleg van de Wieringermeerpolder is in 1927 
gestart. Voor het droogmaken zijn bij Medemblik en 
Den Oever gemalen gebouwd. In februari 1930 zijn de 
pompen in werking gesteld en 6 maanden later is de 
polder drooggevallen. 

Afb. 33. Haarlemmermeer drooggemaakt, topkaart 1850
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De polder is ingericht vanuit de gedachte van de 
‘maakbare samenleving’. De overheid was sterk stu-
rend bij zowel de inrichting van de polder als de selec-
tie van de boeren. Men wilde een herhaling van de 
ellende in de Haarlemmermeer vermijden. De Voorlo-
pige Directie van de Wieringermeer kreeg de taak alles 
in goede banen te leiden. Deze verzorgde de uitgifte 
van cultuur- en bouwgronden, bebossing en beplan-
ting, woningbouw, de aanleg van de waterleidingen, 
elektriciteit, het onderwijs en de medische en gods-
dienstige zorg. De eerste boeren werden zorgvuldig 
geselecteerd. Zeventig bedrijfsboeren kregen een vast 
weekloon van 40 gulden, het recht op vrij wonen en 
voorrang als de grond eenmaal verpacht zou worden. 
Vanuit het hele land solliciteerden duizenden boeren-
zonen. De overheid bepaalde ook hoe de pachtboerde-
rijen, die in serie werden gebouwd, eruit moesten zien. 
Daarbij viel de keus op het Friese boerderijtype waarbij 
wonen, werken en opslag zoveel mogelijk onder één 
dak waren georganiseerd.

De Delftse stedenbouwkundige Granpré Moliere was 
aangetrokken als adviseur voor de inrichting van het 
landschap en het plan voor de woonkernen. Voor de 
inrichting van het landschap werd een sterk raamwerk 

van hoofdwatergangen en brede singels aangelegd. 
Zijn ‘woonkernenplan’ ging uit van de bouw van één 
centrale hoofdkern met daaromheen een krans van 
twaalf kleinere dorpen, ieder met een eigen ‘dorps-
plein’ of ‘brink’. Uiteindelijk zijn maar vier kernen 
gerealiseerd: Wieringerwerf, Middenmeer, Slootdorp 
en – na de Tweede Wereldoorlog – Kreileroord.   

In de nadagen van de oorlog, april 1945, bracht de 
Duitse bezetter op twee plaatsen in de IJsselmeerdijk 
munitie tot ontploffing, waarna het water met grote 
kracht de polder instroomde en het nieuw gewonnen 
land weer onder water verdween. Na de bevrijding 
is met man en macht aan het herstel gewerkt en in 
december 1945 viel de polder voor de tweede keer 
droog.

Bij de dijkdoorbraak waren diepe kolken – het Noor-
delijk en Zuidelijk Wiel – uitgesleten. Nadat de polder 
opnieuw was drooggemaakt, bleek vanuit de deze 
wielen zoveel zand de polder in te zijn gespoeld dat 
akkerbouw niet meer rendabel was. Daarop besloot 
men het zand zo diep mogelijk weg te ploegen en hier 
het Dijkgatbos aan te leggen.

Afb. 34. Inrichtingsplan 
Wieringermeer
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A.3 Waterkundige structuren

3.1	 Aanleg	trekvaarten
Tot diep in de negentiende eeuw vindt in Noord-Hol-
land het merendeel van het transport plaats over het 
water. Om de bereikbaarheid van de steden te ver-
beteren is in de 17e eeuw een stelsel van trekvaarten 
aangelegd. 

Als eerste (1631) wordt de Haarlemmertrekvaart als 
waterweg tussen Amsterdam en Haarlem aangelegd. 
Deze verbindt in een vrijwel rechte lijn de Haarlem-
merpoort in Amsterdam met de Amsterdamse poort 

in Haarlem. In 1657 komt de vaarverbinding tussen 
Haarlem en Leiden tot stand. Ook benoorden het IJ 
worden de belangrijkste steden door een netwerk van 
trekvaarten met elkaar verbonden. In 1660 worden 
tussen Amsterdam (Buiksloot) en Hoorn twee trek-
vaarten aangelegd; één over Purmerend, de ander via 
Edam-Monnikendam. Ook worden Alkmaar en Hoorn 
door een trekvaart met elkaar verbonden. Enkhuizen 
kreeg geen eigen trekvaart maar werd via een wagen-
dienst over de straatweg aan het trekvaartennet 
gekoppeld.

Afb. 35. Ontwikkeling 
van de Amsterdamse 
grachtengordel.  
Voor de voltooiing van de 
Keizersgracht, Prinsengracht 
en Herengracht was veel 
ophoogzand nodig. Dat zand 
haalde men uit een verkregen 
concessie op de flank van de 
Utrechtse Heuvelrug.
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Inzoom

‘s Gravelandse vaart

Bijzonder is de ontwikkeling van de ’s Gravelandse vaart. 

Deze is in 1634 gegraven ten behoeve van de voltooiing van 

de Amsterdamse grachtengordel. Amsterdam is ontwikkeld 

op de plek waar IJ en Amstel in de toenmalige Zuiderzee 

uitmondden. Daarbij is het oudste deel gebouwd op de 

smalle, meer zandige oeverwal langs IJ en Amstel, waar 

de draagkracht beter was dan in het aanliggende sompige 

moeras.

De Gouden Eeuw bracht Amsterdam naast voorspoed en 

rijkdom ook een forse bevolkingsaanwas, waardoor de 

stad in het moerasland moest uitbreiden. Daartoe is het 

concept van de concentrische grachtengordel ontwikkeld. 

De grachten dienden om het water te kunnen bergen en op 

het IJ te kunnen spuien. Anders dan dat het kinderversje 

doet vermoeden (‘Amsterdam, die mooie stad, is gebouwd 

op palen’) was voor de bouw van de huizen op deze drassige 

en slappe ondergrond ook veel ophoogzand nodig om de 

bodem te verstevigen. (35)

Om in de 17e eeuw de Keizersgracht, Herengracht en 

Prinsengracht te voltooien verwierven de investeerders 

een concessie om op de flank van de Utrechtse Heuvelrug 

-westelijk van het huidige Hilversum- zand af te graven. 

Dat was weliswaar de meest nabije locatie, maar toch een 

behoorlijk eind van de bestemming verwijderd. Om het 

zand naar de stad te transporteren is de ’s Gravelandse 

vaart gegraven. Trekschuiten brachten het zand naar de 

Amsterdamse grachten in aanleg. 

Al snel werd deze vaart in twee richtingen gebruikt. 

Tezelfdertijd nam de hygiëne binnen de stad in rap tempo 

af, het stadsvuil hoopte zich dermate op dat het een 

bedreiging voor de volksgezondheid ging vormen. Besloten 

werd het stadsvuil af te voeren. In het vervolg namen de 

zandschippers op hun retourvaart het stadsafval mee en 

dumpten dat op de afgegraven delen van de uitgegeven 

concessie. 

Toen de grachtengordel eenmaal was voltooid bleek 

dat afval op die van nature voedselarme afgegraven 

zandgronden een rijke compostlaag te hebben afgezet. 

Dankzij het afval waren de arme gronden getransformeerd 

tot waardevolle cultuurgrond. Daarop besloten de 

concessiehouders de concessie te verkavelen en de 

vruchtbare gronden uit te geven voor de ontwikkeling van 

landgoederen en buitenplaatsen. Dankzij de aanwezigheid 

van de ’s Gravelandse vaart waren deze vanuit de stad 

snel en comfortabel te bereiken. Zo kwam hier de 

landgoederenzone van ’s Graveland tot ontwikkeling, met 

in totaal 14 landgoederen en buitenplaatsen waaronder 

Trompenburg en Schaep en Burgh (36).  

Afb. 36. Landgoederen van ’s Graveland op oude zandwinconsessie



54 Leven met Water NH — Deel	A	–	 Retrospectief	Water	NH

3.2	Noordhollandsch	kanaal	en	Noordzeekanaal
Tot 1825 worden de Amsterdamse havens vanuit de 
toenmalige Zuiderzee aangevaren. Door verzanding 
verslechtert de toegankelijkheid van de haven. Nadat 
menig zeeschip is vastgelopen op de zandbanken in de 
Zuiderzee geeft koning Willem I opdracht de havens 
met de Noordzee te verbinden. Daartoe is in eerste 
instantie van Amsterdam naar Den Helder het Noord-
hollandsch kanaal aangelegd. (37) Hierbij is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande water-
gangen, als het Alkmaardermeer en de ring vaarten 
om de Schermer. Dat verklaart het wat bochtig ver-
loop van het Noordhollandsch kanaal. 

Voor het graven van het Noordhollandsch Kanaal 
moest een dijk worden aangelegd om het zeewater 
van de Waddenzee en de Zuiderzee buiten te slui-
ten. Met de bagger die bij de aanleg van het kanaal 
vrijkwam is aan de oostzijde van het kanaal de Koe-
graszeedijk aangelegd. Deze maakte de weg vrij voor 
de ontwikkeling van polder Het Koegras.

In 1825 wordt het Noordhollandsch kanaal als vaar-
verbinding in gebruik genomen, maar al snel voldoet 
deze niet meer aan de eisen van het toenemend 
scheepvaartverkeer. Deze vaarweg is niet berekend 
op de introductie van de grote stoomschepen. Al in 
1848 zijn alternatieven voor het bochtige, smalle en 
ondiepe Noordhollandsch kanaal onderzocht. Met de 
aanleg van een kanaal door het IJ en door de duinen 
naar de Noordzee kiest men uiteindelijk voor de kort-
ste verbinding. (38) De kosten van dit project zijn deels 
opgebracht vanuit de opbrengsten van de inpoldering 
van de gronden van het IJ. (39)

In 1865 start men met het graven en droogleggen en 
elf jaar later opent koning Willem III het 21 kilometer 
lange kanaal. Het kanaal is met een bodembreedte 
van 27 meter en een diepte van 7 meter veel royaler 
gedimensioneerd dan het Noordhollandsch Kanaal 
(ruim 9 meter breed en bijna 6 meter diep). De inpol-
dering van de gronden van het IJ maakte extra voor-
zieningen nodig voor de afwatering en de scheepvaart 
over het Spaarne, de Zaan en de Nauernasche Vaart. 
Hiertoe zijn negen zijkanalen aangelegd.

3.3	Amsterdam-Rijnkanaal
De opening van het Noordzeekanaal (1876) maakt de 
haven van Amsterdam weer bereikbaar voor grote 
zeeschepen. Daarmee ontstaat ook de wens om de 

waterverbinding tussen Amsterdam en het Duitse 
achterland / Ruhrgebied te verbeteren. Toch zou het 
nog tot 1931 duren voordat wordt besloten om – als 
onderdeel van de verbeterde vaarverbinding – tussen 
 Amsterdam en de Lek een nieuw kanaal met het 
waterpeil op één niveau te graven. De kortere route en 
het ontbreken van sluiswerken betekende een belang-
rijke vaartijdwinst. Door de crisis en de oorlog duurt 
het nog tot 1952 voor het Amsterdam-Rijnkanaal 
kanaal worden geopend.

3.4	Hollandse	waterlinie	en	Stelling	van	
Amsterdam

Tot in de Tweede Wereldoorlog is water ingezet als 
militair middel. Door gebieden gecontroleerd onder 
water te zetten wordt vijandige troepen de doorgang 
belet. In Noord-Holland leidt dit tot de ontwikkeling 
van de Oude Hollandse Waterlinie, gevolgd door de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en tot de ontwikkeling 
van de Stelling van Amsterdam. Inmiddels hebben de 
Linies met de Stelling de status van UNESCO Wereld-
erfgoed. (40)

Oude	en	Nieuwe	Hollandse	Waterlinie
Het stellen van inundaties was – onder andere bij Alk-
maar (1573) – een effectieve verdedigingswijze geble-
ken. In het rampjaar 1672 is in allerijl een waterlinie 
tussen de Zuiderzee en de Merwede ingericht om de 
Franse troepen van Lodewijk 14e tegen te houden voor 
zij ook Holland zouden veroveren. Deze linie loopt 
van Muiden via Naarden naar Gorinchem. Utrecht is 
op dat moment al door de Fransen veroverd en valt 
daarom buiten de linie. Nadat de linie in 1672 heeft 
standgehouden krijgt deze een permanent karakter; 
accessen worden versterkt met forten, batterijen, 
vuurdijken en andere verdedigingswerken. Na afloop 

Afb. 37. Grote schepen wurmen zich nabij Purmerend een weg 
door het Noordhollandsch kanaal, situatie circa 1870.
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Afb. 38. Plan aanleg Noordzeekanaal, 1863

Afb. 39
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van de Napoleontische periode (1815) wordt de stad 
Utrecht alsnog binnen de linie gebracht. Zo ontstaat 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie met Utrecht als cen-
traal punt. Deze is van 1870 tot 1945 in gebruik.

Stelling	van	Amsterdam
Om de hoofdstad tegen aanvallen van buitenaf te 
beschermen is tussen 1880 en 1920 de Stelling van 
Amsterdam aangelegd, waarbij andermaal water is 
ingezet als militair instrument. Rond de stad Amster-
dam is, in een straal van 15 tot 20 km van het toen-
malige stadscentrum, een ringstructuur aangelegd 
van gebieden die men gecontroleerd onder water kon 
zetten (de inundatievlakten). Daarbij luisterde het 
inundatiepeil nauwkeurig. Gedurende de inundatie 
mocht het onderscheid tussen sloten en onder-
gelopen weiland niet langer zichtbaar zijn zodat het 
ondergelopen gebied voor de vijandige troepen – in die 
tijd nog te paard – ondoorgaanbaar was. Tegelijker-
tijd mocht het water weer niet zo hoog staan dat het 
overvaarbaar was. De stelling werd ondersteund door 
een stelsel van vuurdijken, batterijen en in totaal 45 
forten. 

Door de linie op ruime afstand van de stad te leggen 
bleef er binnen de linie ruimte om ook tijdens een 
belegering voldoende voedsel te kunnen verbouwen 

zodat de stad niet kon worden uitgehongerd. Aan-
vullend was binnen de stad een grote graanschuur 
gebouwd om ook een meerjarig beleg te kunnen 
weerstaan.

3.5	Aanleg	van	de	Amsterdamse	
Waterleidingduinen

Medio negentiende eeuw woont schrijver / dichter   
Jacob van Lennep in de wintermaanden aan de 
Amsterdamse Keizersgracht. In de zomermaanden 
resideert hij op één van zijn twee buitenplaatsen in 
de binnenduinrand tussen Vogelenzang en Haarlem: 
Leiduin en Huis Manpad. Daar verwondert hij zich over 
de kwaliteit van het water, dat zoveel frisser smaakt 

Afb. 40. UNESCO Werelderfgoed; Stelling van Amsterdam en waterlinies

Afb. 41. Aanleg Amsterdamse Waterleidingduinen
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dan in Amsterdam. Om water van die kwaliteit ook in 
Amsterdam te kunnen genieten ontwikkelt hij in 1847 
het plan om zuiver duinwater via een buizennet naar 
Amsterdam te leiden. Dankzij de inbreng van Engelse 
investeerders weet Van Lennep in 1851 de benodigde 
2,5 miljoen gulden bijeen te brengen en wordt de eer-
ste Duin-Watermaatschappij opgericht. (41)

Op 12 november 1851 steekt de 11-jarige prins Willem 
van Oranje de eerste spa in de grond om een start te 
maken met het graven van de Oranjekom. Opwellend 
duinwater stroomt naar de zes meter diepe Oranje-
kom. Vervolgens wordt er 23 kilometer aan gietijzeren 
buizen gelegd om het water met een stoommachine 
naar Amsterdam te pompen. Twee jaar later stroomt 
het eerste schone duinwater  uit de fontein bij de 
Haarlemmerpoort. Vanaf die dag wordt er schoon 
water verkocht voor 1 cent per emmer. De eerste dag 
4.000 emmers, tien dagen later al meer dan 10.000 
emmers.

3.6	Afsluiting	en	gedeeltelijke	drooglegging	van	
de	Zuiderzee	

Het Noorden van Noord-Holland dat aan drie zijden 
door zee wordt omsloten is vanouds kwetsbaar voor 
overstroming. Voor verbetering van de waterkwaliteit 

lag al een volledig uitgewerkt – en door een staats-
commissie getoetst – plan klaar, toen Noord-Holland 
in 1916 door de Zuiderzeevloed zwaar werd getroffen. 
Heel Waterland, het oostelijk deel van de Zaanstreek 
en vrijwel de gehele Anna Paulownapolder stonden 
blank. Daarop gebruikte de minister van Waterstaat, 
Lely, de stormvloed om dit plan in 1918 vast te leggen 
in de ‘Wet tot afsluiting en gedeeltelijk drooglegging 
van de Zuiderzee’. 
Onderdeel van dit plan was de aanleg van de Afsluit-
dijk. Deze kwam in 1932 gereed en is mondiaal het 
eerste voorbeeld van een kustlijnverkorting op deze 
schaal. (42)

Afb. 42. De Afsluitdijk, kort na voltooiiing, 1938

Afb. 43. Eerste plan 
Zuiderzeepolders
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Al twee jaar na de sluiting van de Afsluitdijk is het 
water achter de dijk van zout Zuiderzeewater tot zoet 
IJsselmeerwater geworden. Dit was van grote invloed 
op het ecosysteem als ook op de economie van de 
aan het IJsselmeer gelegen vissersplaatsen. De vissers 
werden gecompenseerd voor hun verlies aan inkom-
sten en moesten op zoek naar andere vormen van 
broodwinning. De transformatie van een zoute zee 
naar een zoet meer bracht Noord-Holland de luxe dat 
het ‘naast de deur’ over een schier oneindig zoetwa-
terreservoir beschikte waar men naar behoefte uit 
kon putten. De aanleg van de Afsluitdijk maakte ook 
de weg vrij voor grootschalige landwinprojecten; de 
Zuiderzeewerken.
De eerste plannen gingen nog uit van de aanleg van 

een Noordoost Polder, een Zuidoost Polder (later 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland), de Zuidwest Polder 
(later Markerwaard) en de Noordwest Polder (later 
Wieringer meer). Hierbij resteerde een heel klein IJssel-
meer, waarbij Enkhuizen over water bereikbaar bleef 
(43).

Nog voor de voltooiing van de Afsluitdijk kwam de 
Wieringermeerpolder, als eerste van de grote Zuider-
zeewerken, gereed (1930), gevolgd door de Noordoost 
Polder (1942), Oostelijk Flevoland (1957) en Zuidelijk 
Flevoland (1968). 

De plannen voor de aanleg van de Markerwaard 
waren al in een vergevorderd stadium toen men in 

Afb. 44. Toen in 2003 definitief werd afgezien van de aanleg van de Markerwaard waren de plannen voor deze droogmakerij al in een 
vergevorderd stadium. 
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1986 besloot deze inpoldering voorlopig niet uit te 
voeren (44) Het besef groeide dat de beschikbaar-
heid van zoetwater, de recreatiemogelijkheden en 
het ecologisch systeem wel eens van meer waarde 
zouden kunnen zijn dan de winning van nieuw land 
voor woningbouw, landbouw en militaire doeleinden. 
In 2003 is definitief besloten af te zien van de aanleg 
van de Markerwaard. Markerwaard werd Markermeer, 
naast Gooi- en IJmeer een van de vier meren in een 
inmiddels gecompartimenteerd IJsselmeer.

3.7	 Ruilverkavelingen	en	landinrichtingen
In 1916 vinden in Nederland de eerste ruilverkave -
lingen plaats en acht jaar later is dit instrument in  
de ruilverkavelingswet vastgelegd. Deze had een 
primair landbouwkundig doel (45). De ruilverkave - 
ling was eenzijdig gericht op het verbeteren van de 
agrarische productieomstandigheden. Het ging  
daarbij om:
•  het vergroten van de bedrijven,
•  het vergroten van de percelen en kavels, door deze 

samen te voegen,  
•  het verbeteren van de ligging van de agrarische 

bedrijven ten opzichte van de boerderij, 

•  het verbeteren van de bereikbaarheid van de 
gronden, door deze beter te ontsluiten of door 
bedrijven uit te plaatsen naar de ‘lege’ gebieden’

•  het wegnemen van ‘belemmeringen’ als hout-
wallen en bossingels,  

•  het optimaal afstemmen van het waterpeil op de 
wensen vanuit het agrarisch gebruik.

Hierbij was bepaald dat 5% van de ingebracht gron-
den konden worden aangewend ‘voor doeleinden ten 
algemene nutte’.

In de naoorlogse periode neemt de ruilverkaveling een 
grote vlucht. Gevoed door de overheersende gedachte 
‘er zal nooit meer honger zijn’ worden in grote delen 
van Noord-Holland oude cultuurlandschappen letter-
lijk ‘op de schop genomen’. 
In Noord-Holland hadden veel van de veengebieden 
nog een vaarverkaveling, de meeste gronden waren 
uitsluitend over het water bereikbaar. In de ruilverka-
velingen zijn veel van deze ‘vaarpolders’ omgezet naar 
‘rijpolders’. Voorbeeld hiervan is de ruilverkaveling ‘het 
Grootslag’ (46a,b).

Hier is een totaal nieuw landschap ontstaan dat in 
maat, schaal, watersysteem en beplantingen geen 
enkele binding meer had met het landschap van voor 
de ruilverkaveling. Bij deze ruilverkaveling is de 5% 
die mocht worden aangewend voor ‘doeleinden ten 
algemene nutte’ door landschapsarchitect (en latere 
hoogleraar landschapsarchitectuur) Meto Vroom 
geconcentreerd – in een aaneengesloten blok – aan-
gewend om zo het landschapsreservaat ‘de natte cel’ 
te maken. Daarmee is een deel van het oorspronkelijke 
landschap behouden en konden ‘oud’ en ‘nieuw’ naast 
elkaar voortbestaan. 

Ook elders zijn bij het samenvoegen van kavels en per-
celen tal van sloten en greppels gedempt. Daarmee 
heeft de waterstructuur in de naoorlogse periode veel 
van zijn aanvankelijke fijnmazigheid verloren.

De ruilverkavelingswet -primair gericht op het verbe-
teren van de agrarische productie- omstandig heden- 
wordt in 1985 vervangen door de landinrichtingswet, 
die een meer integrale doelstelling kent. In het vervolg 
kunnen landinrichtingsprojecten ook worden aan-
gevraagd ten behoeve van de verbetering van natuur-
waarden of het versterken van de recreatieve kwali-
teiten. Afb. 45. Affiche voor ruilverkavelingen



60 Leven met Water NH — Deel	A	–	 Retrospectief	Water	NH

Afb. 46b. Het Grootslag 1988

Afb. 46a. Het Grootslag 1982
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3.8	Waterkeringen
Ook in de wijze waarop we het water keren vindt 
een omslag plaats: van een monofunctioneel dijk-
lichaam naar een multifunctionele kering. Anders dan 
voorheen wordt de dijk niet meer beschouwd als een 
te versterken lijn maar neemt men voor de kustver-
dediging een veel bredere zone in ogenschouw; van 
vooroever tot het gebied achter de dijk. Deze ver-
breding van de focus maakt dat maatregelen zowel 
landwaarts als zeewaarts kunnen worden getroffen.
Dat heeft bij de Hondsbossche- en Pettemer zeewe-
ring geleid tot de aanleg van een nieuwe duinrij voor 
de dijk, die de zeewerende functie van de dijk goed-
deels heeft overgenomen. Anders dan voorheen loopt 
het strand nu voor de kering door. Achter de duinrij is 
een vallei aangebracht waar de zee bij hoog water kan 
binnendringen. Deze ‘mini-slufter’ is tevens ingericht 

als speelplas voor kinderen en als uitzicht voor het 
aangelegen paviljoen. (47)
Hier gaan versterking van de veiligheid hand in hand 
met het vergroten van de natuurwaarden en het ver-
ruimen van de recreatieve mogelijkheden.
Ook bij Hoorn wordt de dijkversterking deels buiten-
dijks gerealiseerd. Bij ‘stadsstrand Hoorn’ wordt deels 
tegen, deels voor de Westfriese Omringdijk een gesti-
leerd duinlandschap aangelegd, met brede stranden 
waar de inwoners van Hoorn en omstreken kunnen 
recreëren. (47a,b)
Op Texel is de Prins Hendrikdijk – onderdeel van het 
Natura 2000 gebied Waddenzee – zeewaarts met 
zand versterkt. Hier is een nieuw duinlandschap voor 
de oude dijk gelegd dat naar de Waddenzee overgaat 
in een kwelderland, waarmee de natuurlijke overgang 
tussen land en zee is hersteld. (48a, b) 

Afb. 47. Versterking Hondsbossche zeewering met nieuwe zeewaartse duinrij en slufter.

Afb. 48a en b. Stadsstrand Hoorn, impressies Sant&co
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Afb. 49 a en b. Impressies Brede dijk Den Helder. Bron: WEST 8
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Zo ontstaat hier een gevarieerd en dynamische gebied 
met droogvallende platen, slikken, kwelders, strand 
en duinen. Dit gebied biedt rust en ruimte aan wad-
vogels als eider, kluut, bontbekplevier, scholekster en 
kanoet. De waddennatuur krijgt hier de ruimte om 
zich in al haar dynamiek te ontwikkelen, de wind en 
zee zullen het landschap de komende jaren verder 
vormen. 

Daarmee vindt in deze projecten een opmerkelijke ver-
schuiving plaats. Was de strategie aanvankelijk gericht 
op het domineren van het systeem, geleidelijk aan 
verschuift deze naar ‘werken mét het systeem’, naar 
meebewegen met het systeem. Hierbij worden ook 
oplossingen ingezet die zijn ontleend aan de strategie 
‘building with nature’.

Den Helder onderzoekt momenteel de mogelijkheden 
om langs de Noordzee een ‘onbreekbare dijk’ te  
ontwikkelen. Dit plan speelt zowel in op de klimaat-
verandering met zeespiegelstijging als op de grote 
behoefte in Den Helder aan nieuwe woningen. De 
bestaande dijk wordt zodanig verbreed dat deze voor 
de komende tweehonderd jaar onbreekbaar is. Die 
verbreding vormt de ondergrond voor de ontwikkeling 
van een woongebied met 300 woningen. Hiermee 
wordt de historische verbinding van de stad met de 
zee hersteld en herkrijgt de Kanaalweg zijn vooroor-
logse grandeur.
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A.4 Ontdekkingen

4.1	 Verscheidenheid	aan	sociaal-culturele	
achtergronden	spiegelt	zich	in	diversiteit	aan	
landschappen

Noord-Holland leeft al meer dan 2000 jaar met het 
water. De wijze waarop men met dat water leeft heeft 
zich in de loop der tijd fors geëvolueerd. Dat werd in 
hoge mate bepaald door de abiotische condities ter 
plekke, door de stand van de techniek, de economi-
sche mogelijkheden, de staatkundige verhoudingen en 
niet in de laatste plaats door de wensen en eisen die 
de samenleving aan de inrichting van het land stelden.

Daarbij was er niet sprake van één uniforme samen-
leving, maar van onderling verschillende samen-
levingen die vanuit verschillende motieven en ambities 
werkten, met verschillende landschappen als gevolg. 
Verschillende deelgebieden hebben een verschillende 
culturele identiteit die doorwerkt in de landschaps-
ontwikkeling.
• de ‘vrije Friezen’ van Westfriesland, 
•  de individuele keuterboeren die in het veen het 

hoofd boven water moesten zien te houden, 
•  de puissant rijke kooplieden die als investering 

meren drooglegden,
•  de hevig teleurgestelde pioniers van de Haarlem-

mermeerpolder,
•  de zorgvuldig geselecteerde boerenzonen die de 

Wieringermeerpolder mede zouden gaan maken, 

Dit vormen onderling onvergelijkbare samenlevingen. 
Het verhaal van 2000 jaar leven met water is dan ook 
niet één universeel verhaal maar meer een bundeling 
van deelvertellingen. Iedere samenleving heeft zijn 
eigen verhaal van hoe zij met het water leefde en hoe 
zij al dan niet met succes het water naar de hand zet-
te. De verscheidenheid aan sociaal-culturele condities 
heeft geleid tot een verscheidenheid aan verhalen en 
zich vertaalt in een verscheidenheid aan landschap-
pen. 

4.2	Noord-Holland	heeft	zich	herhaaldelijk	
opnieuw	uitgevonden

Het retrospectief laat zien dat Noord-Holland zich in 
de omgang met het water herhaaldelijk opnieuw heeft 
uitgevonden, waarbij de tovenaar het natuurlijk sys-
teem steeds verder naar zijn hand heeft weten te zet-
ten. Wat begon met het opwerpen van terpen kreeg 
zijn vervolg in de aanleg van dijken, die later werden 

samengevoegd tot dijkringen, en in de inrichting van 
polders en het verkorten van de kustlijn. 

Telkenmale zijn nieuwe gereedschappen ontwikkeld 
die de vernieuwde omgang met het water mogelijk 
maakten. Wat begon met een eenvoudig schot in de 
dijk om bij laag water het overtollige polderwater op 
het buitenwater te kunnen lozen vond zijn vervolg in 
de uitvinding van de windmolen, het stoomgemaal 
en het elektrisch aangedreven gemaal. Ook aan de 
toegankelijkheid van de havens is continue gesleuteld. 
Om de Amsterdamse havens bereikbaar te houden 
is eerst het Noordhollandsch kanaal aangelegd. Toen 
dat ontoereikend bleek is het Noordzeekanaal aange-
legd waarin vervolgens sluiscomplexen keer op keer 
zijn aangepast om steeds grotere schepen doorgang 
te kunnen verlenen.
In dit proces heeft de tovenaar zich herhaaldelijk 
verkeken op de weerbarstigheid van het natuurlijk 
systeem, zoals bij de drooglegging van Horstermeer 
en Naardermeer (zie ook 2.5.1). Daar bleek de kracht 
van de natuur net wat sterker dan het vernuft van de 
tovenaar.

Over het algeheel genomen heeft de afgelopen 2000 
jaar de inbreng van tovenaar de overhand gekregen. 
Tegelijkertijd zien we dat recent, bijvoorbeeld bij de 
lokale wateroverlast als gevolg van clusterbuien, de 
boodschap van de profeet weer in herinnering wordt 
gebracht; we herontdekken dat er grenzen zijn aan het 
systeem welke zich niet oneindig laten oprekken. 

Ook recente projecten als de ontwikkeling van de Prins 
Hendrik zanddijk tonen een hernieuwde belangstel-
ling voor de boodschap van de profeet, waarbij wordt 
gezocht naar de mogelijkheden om met het natuurlijk 
systeem mee te werken.

4.3	Een	continu	proces	van	sleutelen	aan	het	
watersysteem

Rode draad in de ontwikkeling van Noord-Holland is 
het continu sleutelen aan het watersysteem. Telken-
male is het systeem aangepast aan de dan geldende 
wensen en/of technische en financiële mogelijkheden. 
Systemen zijn samengevoegd of juist ontkoppeld, 
scheidingen zijn aangebracht en nieuwe verbindingen 
tot stand gebracht, aan- en afvoeren zijn verlegd, 
stroomrichtingen omgekeerd. 
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Al deze aanpassingen tezamen hebben geleid tot een 
systeem dat zo complex is dat het zich nauwelijks 
meer laat bevatten; het is tot een welhaast onontwar-
bare kluwen geworden. 

In dat sleutelen aan het watersysteem lag het accent 
op het beheersen van de waterafvoer. Alles draaide 
om de vraag ‘hoe raken we het water zo snel mogelijk 
kwijt?’. De huidige situatie vraagt om een omdenken, 
steeds vaker zal de vraag juist zijn hoe we het water zo 
lang mogelijk kunnen vasthouden.

4.4	Het	water	is	vergaand	uit	het	landschap	
verbannen

“God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen 
Nederland”, zei Descartes aan het begin van de 17e 
eeuw. Vandaag de dag wordt deze uitspraak door bijna 
iedere buitenlander bevestigd. 
Onderstaande kaartvergelijking (50) laat op lands-
niveau zien hoeveel water er de afgelopen 700 jaar is 
omgezet in land. 

Dat proces van het geleidelijk verbannen van het 
water uit het landschap geldt in het bijzonder ook 
voor Noord-Holland. De kaart uit 1575 (figuur 4) laat 
zien dat in die tijd ongeveer 75% van het land achter 
de duinen uit water bestond. Sedertdien zijn meren 

drooggemalen, kwelders ingepolderd, sloten gedempt 
en greppels dichtgeschoven. 

Tegelijkertijd zijn steden gegroeid, is het verhard 
oppervlakte enorm toegenomen, is ons land veel kapi-
taalsintensiever ingericht, zijn bodems gedaald en is 
de risico-acceptatie afgenomen. En nu komen daar de 
effecten van de klimaatverandering nog bij! 

In veel gebieden vindt het watersysteem zijn oor-
sprong in de Middeleeuwen. Door intensieve moni-
toring en fine-tuning hebben we het met dit middel-
eeuwse systeem kunnen redden, maar de grenzen van 
dit eindeloos oprekken zijn bereikt. Het watersysteem 
is onvoldoende berekend op de huidige situatie, laat 
staan op de toekomstige condities.

4.5	We	zijn	vergeten	waar	we	vandaan	komen.
We hebben het landschap niet alleen vergaand uit 
het landschap, maar ook vergaand uit ons mentale 
systeem verbannen.

We zijn dermate gewend aan het leven onder zee-
spiegel en in voormalige, drooggelegde meren en 
drooggemaakte moerassen dat we vergeten zijn waar 
we vandaan komen. De natuur heeft echter een veel 
langer geheugen, ‘nature never forgets’. 

Afb. 50. Overzicht van de afname aan oppervlaktewater als gevolg van landwinning

1300 Vandaag
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Golven doven niet langer uit in de begroeide slikken en 
schorren, maar beuken bij stormen op dijken en dui-
nen. Na piekbuien zoekt het hemelwater zijn weg naar 
de laagste delen waarbij drooggemaakte moerassen 
weer tot drassige gronden verworden en drooggelegde 
meren weer onder water komen te staan.

Met het stijgen van de zeespiegel wordt het borgen 
van de waterveiligheid een steeds grotere opgave, 
zoals met de afname van het oppervlak aan water ook 
de waterberging tot een steeds grotere opgave wordt. 
Met de veranderende neerslagverdeling en een immer 
toenemende watervraag wordt ook de watervoorzie-
ning meer complex.

De langdurige droogten van de laatste jaren geven een 
duidelijk signaal. Op jaarbasis is er genoeg water, maar 
regionaal is er in droge periodes soms te weinig en in 
andere periodes juist weer te veel water. Dat noopt 
tot een structurele transitie naar een meer klimaatro-
buust watersysteem. Dat is eens te meer noodzakelijk 
nu de uit stresstest blijkt dat Noord-Holland naar de 
toekomst minder op de inzet van zoetwater uit het 
IJsselmeer kan rekenen.  

We zijn in de loop der tijd de binding met bodem en 
water kwijtgeraakt. We zijn zo gewend dat we het 
natuurlijk systeem naar onze hand kunnen zetten dat 
we het de gewoonste zaak vinden om watergevoelige 
teelten te verbouwen op plekken die gevoelig zijn voor 
wateroverlast of gewassen die geen zout verdragen te 
verbouwen op verziltingsgevoelige locaties.

Maar dat is verre van logisch en op termijn mogelijk 
niet vol te houden. Dat maakt ook dat de wateropga-
ve niet los kan worden gezien van hoe we het ruimte-
gebruik in Noord-Holland ordenen. We ontkomen er 
niet aan de wateropgaven en de ruimtelijke ordening 
sterker met elkaar te verbinden.

De afgelopen 2000 jaar is zowel fysiek als bestuurlijk 
een systeem ingericht dat iedereen ‘overal en altijd’ 
een vrijwel optimale veiligheid garandeert en iedere 
vorm van wateroverlast uitsluit.
Daartoe zijn zeeweringen versterkt, zijn zandsupple-
ties uitgevoerd en zijn waar nodig dijken versterkt.

De afgelopen 2000 jaar hebben we het ‘buiten slui-
ten’ van het water tot in de hoogste graad weten te 
perfectioneren. In die 2000 jaar verschoof ‘leven met 
water’ steeds meer richting ‘leven zonder de dreiging 
van water’. Dat heeft zich in ons DNA vastgezet. We 
vinden het dermate vanzelfsprekend dat we ons land 
inrichten op het keren van water en het voorkomen 
van wateroverlast dat we ons de vraag niet meer 
stellen of dat ook op de lange termijn de meest aan-
gewezen strategie is. Net zo goed als dat we ons de 
vraag niet meer stellen welke investeringen daarmee 
verbonden zijn, wat ons dat als samenleving kost. In 
hoeverre zijn we als samenleving bereid de waterover-
last als gevolg van extremen te accepteren en hoever 
willen we gaan met investeringen om deze overlast te 
vermijden? 
 
Waar ligt in de afweging het maatschappelijk omslag-
punt tussen kosten en baten?

4.6	Dualistische	houding
We hebben in Nederland een dualistische houding 
ten opzichte van het water. Enerzijds boezemt het 
water ons angst in, anderzijds omarmen we het. In 
onze architectuur en stedenbouw richten we ons naar 
het water, de grachtenpanden ontlenen hun waarde 
aan het gegeven dat ze aan de gracht liggen, met het 
gezicht naar het water. Daar speelde en speelt zich het 
leven af. (51) Ook aan de rivieren richten de steden het 
vizier op de rivier. Anders dan in veel andere gebieden 
keren we het water nooit de rug toe, steeds waarderen 
we het zicht op het water in hoge mate. Dat uit zich 
ook in de schilderkunst, denk aan ‘Gezicht op Dor-
drecht’ (1651) van Jan van Goyen (52) of aan ‘Gezicht 
op de Gouden bocht in de Herengracht’ van Berckhey-
de (ca 1670). (53)

We hebben het landschap 

niet alleen vergaand uit het 

landschap, maar ook vergaand 

uit ons mentale systeem 

verbannen.

Vorige pagina’s:
Afb. 51. Amsterdam ca 1600, de kaart van Frans Hogenberg laat 
zien hoe ‘alle ogen zijn gericht op het water’
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Tegelijkertijd is er de metafoor van de ‘waterwolf’. In 
de veenpolders kalfden de oevers van de meren die bij 
de maaivelddaling waren ontstaan zo snel af dat zij 
als een bedreiging van de steden werden gezien. Die 
‘wolf’ werd getemd door deze meren in te polderen. 
Daarmee was ‘de grote boze wolf’ wel uit het water-
systeem, maar nog niet uit het collectief mentaal 
systeem verbannen.

Die boze wolf, en daarmee de dualiteit in onze hou-
ding ten opzichte van het water, schuilt nog altijd in 
ons DNA. Ja, een woonplek met zicht over de plas, 
zicht op de rivier, zicht op zee is nog altijd goud waard, 
daarvoor hoeft die niet eens in een bocht te staan. We 
houden van het water, maar we aanvaarden geen risi-
co en accepteren geen enkele vorm van wateroverlast. 
De aanleg van de Afsluitdijk is een vroeg voorbeeld 
van kustlijnverkorting waarmee de wolf op afstand 
werd gezet. De Zuiderzee werd hiermee van de Noord-
zee gescheiden en het water achter de dijk vergaand 
getemd. Om de veiligheid aan de normen te laten 
voldoen waren daardoor nauwelijks aanpassingen aan 
de voormalige zeedijken – gedimensioneerd op het 
weren van de zee – nodig en was  van wateroverlast 
geen sprake.

Dat het schrikbeeld van de wolf nog altijd in ons men-
taal systeem schuilt en dat we geen enkele vorm van 
wateroverlast accepteren werd zichtbaar toen rond de 
eeuwwisseling de kansrijke alternatieven voor de ver-
sterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering 
werden onderzocht.

Toen bleek het alternatief van de ‘overslagbestendige 
dijk’ – waarbij onder extreme overslag water over de 
dijk kan slaan zonder schade aan de dijk toe te bren-
gen of de veiligheid ook maar enigszins in het geding 
komt – voor de omgeving onbestaanbaar. Ofschoon 
achter de dijk slechts twee woningen staan – beide in 
eigendom bij Rijkswaterstaat – werd de brede omge-
ving zichtbaar nerveus bij de gedachte dat men water 
over de dijk kon zien slaan. 
 
Een vergelijkbare situatie deed zich 10 jaar later voor 
bij de gesprekken over de waterveiligheid op het eiland 
Marken. 

Tot aan de aanleg van de Afsluitdijk woonde men hier 
adaptief, paste men het wonen aan op de condities 
die het water stelde: men wierp terpen op om op te 
wonen, bouwde huizen op palen of richtte de wonin-
gen zodanig in dat de begane grond kon onderstro-
men zonder noemenswaardige schade toe te brengen. 

Later, toen het IJsselmeer vergaand was getemd, heeft 
men de gedachte van het adaptief bouwen verlaten en 
zijn woningen, bedrijven en uitbreidingswijken ‘met de 
voeten op de grond’ ontwikkeld. 

Toen omstreeks 2010 het debat over het toekomstig 
peilbeheer op IJsselmeer en Markermeer losbrandde 
ging men ook opnieuw nadenken over de waterveilig-
heid van Marken. Wat zou een eventuele peilopzetting 
voor gevolgen hebben voor Marken en hoe zou men 
die kunnen pareren?

Afb. 52. Zicht op Dordrecht, 1651, Jan van Goyen Afb. 53. Gezicht op de Gouden bocht in de Herengracht, 1676, 
Berckheyde
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Gedacht vanuit het criterium ‘risico x gevolg’ werd 
geconcludeerd dat het regelmatig optreden van een 
overstroming niet ondenkbeeldig was, maar ook dat 
een dergelijke overstroming het eiland relatief weinig 
schade zou toebrengen. Er zou sprake zijn van water-
overlast, maar de waterveiligheid zou hierbij niet in 
het geding zijn. 

Daarop is de studie ‘Marken boven Water’ gestart, 
waarin werd gekeken hoe Marken in de geest van 
de geschiedenis, weer adaptief met het water zou 
kunnen leven en waarbij een zekere mate van overlast 
wordt geaccepteerd. De bewoners van Marken hebben 
zich hier fel -en met succes- tegen verzet. Zij eisten 
een volledige bescherming door een zettingsvrije dijk. 

Het is de vraag of het risico een dergelijke investering 
rechtvaardigt en ook of een dergelijke oplossing past 
bij de geschiedenis en culturele identiteit van de plek. 
Maar het geeft andermaal aan dat we wateroverlast 
niet accepteren. 
Hoe anders is dat in andere delta’s. Tal van binnen-
steden in Zuidoost-Azië die aan of nabij de monding 
van een rivier liggen stromen bij volle maan – ‘kings 
tide’ – onder. Dan zet men de spullen die op straat 
worden verhandeld op kratten waarna de markt 
gewoon doorgaat, ‘business as usual’. De volgende dag 
worden de tegelvloeren schoon geschrobd en wie daar 
het geld voor heeft verhoogt zijn vloer, waarmee deze 
– onbedoeld – de situatie van de buurman verslech-
tert. (54a,b)

Afb. 54 a en b. Leven met 
water kan ook betekenen 
dat je als samenleving onder 
extreme omstandigheden 
een zekere mate van 
wateroverlast accepteert
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4.7	Waterverslaafd!
De aanleg van de Afsluitdijk bracht Noord-Holland de 
luxe dat het voortaan voor de toevoer van zoetwater 
kon rekenen op het aanliggend zoete IJssel- en Mar-
kermeer. Anders dan in andere delen van het land was 
(met uitzondering van Texel) waterbeschikbaarheid 
geen issue. Hierdoor hoefden geen keuzen te worden 
gemaakt ten aanzien van de aanwending van het zoet-
water, er was immers aan water geen gebrek. Keer-
zijde van deze overdadige beschikbaarheid van water 
is dat er een waterverslaafde samenleving is ontstaan; 
een samenleving die niet beter weet dan dat zoet-
water altijd en overal in voldoende mate aanwezig is.
De vraag is in hoeverre een dergelijke houding vol te 
houden is. De opdringende verzilting, het meer fre-
quent optreden van langdurige perioden van droogte, 
de veranderende condities op het IJsselmeer/Marker-
meer dwingen ons naar de toekomst tot het maken 
van scherpe keuzen. (55)

Afb. 55. Het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ schilderde een aantal 
jaren geleden de Nederland af als een verslaafde samenleving, 
verslaafd aan joints en heroïne, aan alcohol, aan ‘wasserbomben’ 
(tomaten) en een overdadig gebruik van gifstoffen. Aan dit 
gechargeerde beeld kan de waterverslaving worden toegevoegd.

We zijn een waterverslaafde samenleving 

geworden, we weten niet beter dan dat 

zoetwater altijd en overal in voldoende mate 

beschikbaar is. De vraag is in hoeverre een 

dergelijke houding vol te houden is.
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PERSPECTIEF 
WATER	2100	NH
Hoe kunnen /willen we in NH richting 2100  

met het water leven?

DEEL B
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B.1 Inleiding

1.1	 Introductie
Wonen en werken in Noord-Holland betekent leven 
in de delta, daar waar het land en het water, het 
zoet en het zout, de klei en het zand samenkomen. 
Noord-Holland is omgeven door water, doordrenkt 
van water en dankzij dat water vanouds verzekerd van 
voedsel en uitstekende handelsverbindingen met een 
brede omgeving. 
Delta’s zijn de beste plekken ter wereld om te leven, 
onder voorwaarde dat je weet om te gaan met het 
water, dat je weet hoe je mét dat water kunt leven. 
Daarbij gaat het over meer dan hoe je in een dergelijk 
dynamisch systeem droge voeten houdt. Dan gaat 
het ook om hoe je het beschikbare zoete water zo 
slim mogelijk benut, hoe je de verzilting tegengaat, 
hoe je optimaal gebruik maakt van de bodemomstan-
digheden etc. Leven in de delta, en daarmee leven in 
Noord-Holland, vergt regie. Een breed gedragen visie 
op de omgang met het water is daarbij onontbeerlijk. 

Dat geldt eens te meer nu de effecten van de klimaat-
verandering steeds pregnanter worden. Zeespiegel-
stijging, opdringende verzilting, hogere temperaturen, 
veranderende neerslagverdeling – waarbij perioden 
van extreme wateroverlast en langdurige droogte 
elkaar steeds vaker afwisselen – en een veranderend 
rivierregime dwingen ons tot een andere omgang met 
bodem en water. Richting 2100 gaan de effecten van 
de klimaatverandering verder toenemen. In de keuzen 
die we vandaag maken moeten we al rekening hou-
den met die effecten op de lange termijn, moeten we 
voorsorteren op veranderende condities. We moeten 
niet alleen de problemen van vandaag oplossen maar 
ook de problemen van morgen voor willen zijn.

Dat is om meerdere reden een pittige opgave.  
Deels omdat we moeten leren omgaan met omstan-
digheden die we niet gewoon zijn, waarbij we keuzen 
moeten maken waar we niet eerder voor hebben 
gestaan. Denk aan de vraag voor welk grondgebruik 
we het beschikbare zoet water gaan inzetten. Voor-
heen was die vraag niet aan de orde, er was immers 
voor alles en iedereen zoet water genoeg. Dat is nu 
al niet meer het geval en dat zal naar de toekomst 
steeds minder het geval zijn. Zo moeten ook keuzen 
gemaakt worden ten aanzien van de waterveiligheid, 
het beperken van wateroverlast, het grondgebruik, de 
toekomst van de veengebieden etc. 

Deels ook omdat zoveel partijen vanuit verschil-
lende belangen en verantwoordelijkheden bij het 
water betrokken zijn. Rijk, provincie, waterschappen, 
gemeenten, grondgebruikers en consumenten hebben 
allemaal wel ‘iets’ met dat water en vinden daar wat 
van. Vaak focussen zij daarbij op een specifiek vraag-
stuk (bodemdaling, waterberging, zeespiegelstijging, 
verzilting) terwijl in werkelijkheid die vraagstukken 
nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. 
Een verstandige omgang met het water vereist een 
gemeenschappelijk beeld van wat die omgang zou 
moeten zijn en een daarvan afgeleide governance. Op 
basis van dat gemeenschappelijk beeld kunnen die 
partijen vervolgens hun rol en verantwoordelijkheid 
invullen. Dat gemeenschappelijk beeld is echter nog 
ver weg. Partijen werken nog vooral vanuit hun eigen 
werkelijkheid aan wat vanuit die werkelijkheid de 
beste oplossing is. 

Deels ook omdat Noord-Holland geen gesloten, op 
zichzelf staand systeem is. Het watersysteem van 
Noord-Holland wordt grotendeels gevoed door de 
Rijn waarvan het water via de IJssel het IJsselmeer 
instroomt. Inlaat van zoetwater vanuit het IJssel-
meer is voor het noordelijk deel van Noord-Holland 
essen tieel, maar is ook van belang voor Flevoland, 
Overijssel, Groningen, Friesland en delen van Utrecht 
en Drenthe. De mate waarin Noord-Holland dat 
IJsselmeerwater in kan zetten wordt mede bepaald 
door hoe die provincies met dat water omgaan, zoals 
omgekeerd ook het geval is. 

Ook het zuidelijk deel van Noord-Holland is – via 
de Lek – van de Rijn afhankelijk. Hier moeten de 
Noord-Hollandse waterschappen het water delen met 
de Zuid-Hollandse waterschappen.
Die afhankelijkheid reikt zelfs tot ver over de lands-
grenzen. Wanneer de gletsjers in de Zwitserse Alpen 
zijn weggesmolten of de Rijn in Duitsland droogvalt 
dan werkt dat onmiddellijk door in de waterbeschik-
baarheid in Noord-Holland. Die afhankelijkheid geldt 
ook omgekeerd, wanneer de wadplaten in de Wadden-
zee bij laag water niet meer droogvallen dan werkt 
dat direct door in de halfjaarlijkse vogeltrek van noord 
naar zuid en daarmee in het mondiale ecosysteem.
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1.2	 Aanleiding
Directe aanleiding tot het opstellen van dit perspec-
tief is de klimaatverandering die maakt dat de condi-
ties waaronder we in Noord-Holland wonen, leven en 
werken snel veranderen. 
Er kan geen misverstand over de urgentie bestaan; 
Noord-Holland is meer dan enig andere provincie 
gevoelig voor de negatieve effecten van de klimaatver-
andering!
Noord-Holland wordt aan drie zijden omgeven door 
water en ligt voor 80% op of onder zeeniveau (56), 
een percentage dat met het stijgen van de zeespiegel 
verder toe zal nemen. 

Daarbij bestaat de bodem voor 50% uit veengronden, 
die door verdroging steeds lager komen te liggen, en 
voor 30% uit zeekleigronden, die eveneens zettings-
gevoelig zijn (57) Met andere woorden, terwijl de 
zeespiegel stijgt, daalt in grote delen van de provincie 
de bodem, met alle gevolgen van dien. Waterkeringen 
moeten worden versterkt, rivieren kunnen hun water 
minder makkelijk op zee lozen en ook in de achterge-
legen gebieden moet het water uit de polders steeds 
hoger worden opgepompt.
Daarbij is Noord-Holland voor haar zoetwater sterk 
afhankelijk van aanvoer door de Rijn, die met de 
klimaatverandering geleidelijk van smeltwaterrivier 

Afb. 56. Hoogtekaart  
Noord-Holland

Esri Nederland, AHN

Hoogtekaart (AHN)

hoog
laag
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BODEMSOORTEN

Bodemfysische eenheden
zand
klei
moerig
veen

Bron:
BOFEK
bewerking door PNH

Afb. 57. Bodemsoorten  
Noord-Holland

transformeert tot regenrivier, waarmee de aanvoer in 
de zomermaanden minder verzekerd is. En dat terwijl 
Noord-Holland voor haar ruimtelijke, natuurlijke en 
economische ontwikkeling sterk afhankelijk is van de 
beschikbaarheid van zoetwater. Dat water is nodig 
voor de landbouw, om de gewassen te irrigeren en de 
watergangen door te spoelen om de verzilting tegen 
te gaan. We gebruiken het om dijken nat te houden, 
om technische installaties van industrie en datacentra 
te koelen, om bodems en natuur nat te houden, als 
huishoudelijk water. En we gebruiken het water voor 
de scheepvaart, voor recreatie en toerisme, voor de 
visserij. 

Voor de toekomst van Noord-Holland zijn een goe-
de bescherming tegen het water, het vermijden van 
wateroverlast én de beschikbaarheid van zoetwater 
van goede kwaliteit dan ook essentieel.
Dat maakt de wateropgave tot een meervoudig 
samengestelde opgave, deze betreft:
•  het borgen van de waterveiligheid 
• het beperken van wateroverlast
• het garanderen van de waterbeschikbaarheid 
• het bewaken van de waterkwaliteit

Onder druk van de klimaatverandering zal de 
wateropgave zich richting 2050 en later ontpoppen 
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tot één van de meest complexe en cruciale opgaven. 
Tegelijkertijd is dit de meest verbindende opgave van 
Noord-Holland. De omgang met water bepaalt de 
mogelijkheden voor landbouw, natuur, bodembehoud 
en -herstel, voor wonen en werken. Bij vrijwel ieder 
van de opgaven waar Noord-Holland voor staat komt 
vroeg of laat – en meestal vroeg – het wateraspect om 
de hoek kijken.

1.3	 Tijd-dimensie	
Noord-Holland is een ‘perpetuum mobile’, voort-
durend in beweging. Die dynamiek gaat Noord-Hol-
land helpen bij het waterbestendig en klimaatrobuust 
inrichten van de provincie. Iedere ontwikkeling immers 
biedt weer de gelegenheid een nieuwe stap in de 
richting van een waterbestendig en klimaatrobuust 
Noord-Holland te zetten.
De klimaatverandering ontvouwt zich continue en 
geleidelijk. De aanpak van de klimaatverandering 
schreeuwt op onderdelen om urgentie maar tegelij-
kertijd biedt die geleidelijkheid ruimte voor een staps-
gewijze benadering. Want ofschoon we op onder-
delen geen tijd te verliezen hebben de inrichting van 
Noord-Holland op de veranderende condities aan te 
passen – denk aan het beter bergen van het overtol-
lig hemelwater en het beperken van droogte – hoeft 
die inrichting ook weer niet ‘morgen’ af te zijn. Het 
draait hier niet om een ‘groot plan’ maar meer om een 
‘model’ waar we geleidelijk naar toe kunnen groeien. 

Het ‘continue en geleidelijke’ karakter van de klimaat-
verandering brengt een dimensie in de tijd waar we 
weinig ervaring mee hebben. We zijn gewoon plannen 
te maken die binnen een afzienbare tijd gerealiseerd 
moeten zijn. Klimaatverandering vraagt om meer 
adaptieve planvorming. Een aantal maatregelen duldt 
weinig uitstel, daarentegen geldt voor veel maatre-
gelen dat ze nu nog niet hoeven te worden genomen, 
maar dat Noord-Holland er op voorbereid moeten zijn 
dat ze op enig moment wel genomen moeten worden. 
Inzicht in de maatregelen die op een moment in 
de toekomst genomen moeten worden om water 
te keren, bergen of winnen maakt het in het heden 
mogelijk daar met de ruimtelijke ordening op te anti-
ciperen en de daartoe benodigde ruimte te reserveren. 
In die gevallen is niet de uitvoering, maar het voorbe-
reid zijn óp die uitvoering urgent.  

1.4	 Noord-Holland	staat	voor	lastige	keuzen
We moeten in Noord-Holland het watersysteem fun-

damenteel aanpassen om het robuust en toekomst-
bestendig te maken. Maar met alleen een reconstruc-
tie van het watersysteem gaat Noord-Holland het niet 
redden. We ontkomen er niet aan ook het gebruik en 
de afhankelijkheid van het watersysteem drastisch 
aan te passen.

Lange tijd hebben we de beschikbaarheid van water in 
Noord-Holland als een vanzelfsprekendheid erva-
ren. Geholpen door een jaarlijks neerslagoverschot 
én de nabijheid van het IJsselmeer-Markermeer als 
schijnbaar onuitputtelijk zoetwater reservoir zijn we 
gewend dat zoetwater altijd en overal in de gewenste 
kwaliteit beschikbaar is. Doordat het aanbod de toe-
nemende vraag steeds heeft kunnen bijbenen hoefden 
er ten aanzien van het gebruik van het water nooit 
keuzes te worden gemaakt. Dat heeft ons tot een 
waterverslaafde samenleving gemaakt.

De veranderende condities nopen tot het maken van 
scherpe keuzen: hoe passen we het bodemgebruik 
aan aan de natuurlijke condities, waar gaan we het 
beschikbare water voor inzetten, waar kunnen we 
ook op termijn wateroverlast beperken en maken dat 
de waterveiligheid aan de normen voldoet? Keuzes 
die doorwerken in grondgebruik, lokale economie, 
bodemkwaliteit en biodiversiteit. 

We zijn in de loop der tijd de binding met bodem en 
water kwijtgeraakt. We zijn zo gewend geraakt dat we 
het natuurlijk systeem naar onze hand kunnen zetten 
dat we het de gewoonste zaak van de wereld vinden 
om watergevoelige teelten te verbouwen op plek-
ken die gevoelig zijn voor wateroverlast. Maar dat is 
natuurlijk verre van logisch en op termijn mogelijk niet 
vol te houden. Dat maakt ook dat de wateropgave niet 
los kan worden gezien van hoe we het ruimtegebruik 
in Noord-Holland ordenen. We ontkomen er niet aan 
om water en bodem in het landgebruik, en daarmee 
in de ruimtelijke ordening, veel meer sturend te laten 
zijn. Naar de toekomst zullen we de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van zowel de bodem als van het 
watersysteem veel stringenter in acht moeten nemen 
en eventueel functies daarop moeten aanpassen.
Dat maakt het watervraagstuk ook tot een maat-
schappelijke opgave. Het vraagt van de samenleving 
een andere attitude ten aanzien van het leven met 
water. Mogelijk zal de omslag in denken, van een 
waterverslaafde samenleving naar een waterbewuste 
samenleving, de lastigste opgave blijken.
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Een transitie die niet op zichzelf staat
De wateropgave vergt een transitie in de omgang met 
water waarbij bodem, water en ruimtegebruik direct 
aan elkaar worden gekoppeld. Deze transitie staat 
niet op zichzelf. In belendende beleidsvelden zijn tal 
van transities gaande die aansturen op de omzetting 
van het bestaand systeem naar een systeem dat 
duurzaam en weerbaar is, denk aan de energietransi-
tie of de transitie van de landbouw. Zoals het nodig 
is opgaven met elkaar te verbinden, is het ook nodig 
transities met elkaar te verbinden, in de verschillende 
transitieopgaven samen op te trekken. Met name de 
koppeling van de wateropgaven met de de landbouw-
transitie biedt hierin kansen. Niet alleen omdat de 
landbouw in Noord-Holland 70% van het buiten-
gebied beslaat, maar ook omdat beiden een meer 
zelfvoorzienend en circulair systeem nastreven.

1.5	 Planhorizon
Onder heldere omstandigheden kun je verder van je 
afkijken dan wanneer het weer wat nevelig is. En de 
omstandigheden zijn op dit moment niet helder. De 
trends zijn weliswaar kristalhelder, maar het tempo 
waarin het gebeurt niet. Dat geldt zowel voor de 
zeespiegelstijging als voor de veranderende neerslag-
verdeling en de veranderende wateraanvoer door de 
rivieren.
Vooralsnog houdt het IPCC rekening met een zeespie-
gelstijging van 1.0 meter tot 2100 en 2.0 meter tot 
2150.  Maar het IPCC (2021) waarschuwt dat bij zeer 
hoge broeikasgasemissie een hogere zeespiegelstijging 
mogelijk is. Een scenario waarin de zeespiegelstijging 
in 2100 oploopt naar 2 meter en naar 5 meter in 2150 
acht men vooralsnog niet waarschijnlijk, maar kan ook 
niet worden uitgesloten vanwege de grote onzeker-
heid in de ijskapprocessen.  

‘Perspectief Water NH’ kijkt tot 2100. In het meest 
extreme scenario is dan een zeespiegelstijging van 
2 meter aan de orde. Specialisten van Deltares en 
TU-Delft verwachten dat we -met het nodige kunst- 
en vliegwerk- een zeespiegelstijging van 2 meter kun-
nen pareren. Dat betekent dat we in Noord-Holland 
ook in 2100 veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 
Zeker is dat de situatie naarmate de tijd vordert lasti-
ger wordt en deze continu aanvullende maatregelen 
zal vergen.

Tussen 2050 en 2100 wordt een versnelling in de 
zeespiegelstijging verwacht die dan tot extra maat-

regelen zal nopen. Maatregelen die we vandaag de 
dag nog niet hoeven te treffen, maar waar we in ons 
ruimtebeslag nu al wel terdege rekening mee moeten 
houden om te voorkomen dat nu de ruimte die straks 
dringend nodig is wordt weggegeven.

1.6	 Doel
‘Perspectief Water NH’ wil een denkraam aanreiken, 
wil aangeven hoe we de komende 80 jaar ‘wijs met 
water’ om kunnen gaan en het aspect water optimaal 
in de ruimtelijke ontwikkeling kunnen integreren. 
Daartoe brengt het de wateropgaven in beeld. Wat 
zijn deze opgaven en hoe urgent zijn deze, voor welke 
keuzen komen wij in de toekomst te staan, waar 
liggen koppelkansen met de andere grote opgaven en 
wat vraagt dit aan bestuurlijke omgeving? 
‘Perspectief Water NH’ wil het bewustzijn (aware-
ness) vergroten, aanzetten tot een andere manier 
van denken en werken (attitude) en mogelijk ook tot 
een andere wijze van samenwerking, financiering en 
besluitvorming (governance).
Daarbij wil het waterperspectief inspireren. Naar de 
toekomst zal het nog meer dan nu nodig zijn om het 
wateraspect van meet af aan mee te nemen in de 
planvorming. 

Het waterbeleid wordt nu nog te veel opgevat als een 
risicobeleid, gericht op het voorkomen of beperken 
van schade. Te vaak wordt water nog sectoraal bena-
derd en worden wateropgaven primair opgevat als een 
technische opgave. De wateropgaven – de beschik-
baarheid van water, de waterkwaliteit, het beper-
ken van wateroverlast, het voldoen aan de normen 
ten aanzien van de waterveiligheid – zijn naast een 
technische opgave vooral ook een ruimtelijke opgave. 
De opgave is om oplossingen te ontwikkelen die niet 
alleen ‘werken’ maar ook ‘waarde toevoegen’.

Oplossingen die het probleem weten te pareren en 
tegelijkertijd maken dat de situatie interessanter 
wordt om te wonen, te werken, te vertoeven en aan 
ecologische veerkracht wint. Oplossingen ook die ook 
de langere termijn volhoudbaar zijn en niet leiden tot 
onomkeerbare schade aan de omgeving, waaronder de 
bodem. 
Het waterperspectief beoogt een omslag in het 
denken, van risicobeleid naar kansenbeleid, waarin 
het waterbeleid wordt verbonden aan de andere grote 
opgaven en wordt ingezet om interessantere omge-
vingen te ontwikkelen. Interessanter voor wat betreft 
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gebruik, kosten, volhoudbaarheid, natuurkwaliteit en 
ruimtelijk beeld. 

1.7	 Opbouw
Hoofdstuk 2 duidt de urgentie, geeft aan welke 
elementen de wateropgave omvat en hoe zeer de 
klimaatverandering deze verhevigt. 
Noord-Holland staat zowel ten aanzien van de 
waterveiligheid als ten aanzien van de waterbeschik-
baarheid voor cruciale keuzen. Hoofdstuk 3 werkt 
deze verder uit. Voor de waterveiligheid draait het 
om de vraag hoelang we het kunnen volhouden om 
nagenoeg de gehele provincie vrijwel optimaal tegen 
overstromingen te beschermen, op welke termijn we 
over moeten schakelen naar een meer gedifferentieerd 
veiligheidsniveau en hoe de ruimtelijke ordening daar 
nu al op moet anticiperen. Ten aanzien van de water-
beschikbaarheid gaat het om de vraag of het huidige 
watersysteem – dat het resultaat is van eindeloos 
sleutelen en aanpassen – nog voldoende robuust en 
toekomstbestendig is. Kunnen we dit systeem met 
het telkens weer uitvoeren van relatief kleine ingrepen 
-maatwerk- nog aan de toekomstige eisen laten vol-
doen of is hiertoe een meer ingrijpende reconstructie 
nodig?

In hoofdstuk 4 wordt de wateropgave per deelaspect 
(veiligheid, overlast, beschikbaarheid en kwaliteit) 
uitgewerkt.

Hoofdstuk 5 legt de koppeling met de andere grote 
opgaven waar Noord-Holland voor staat als duurzame 
verstedelijking, energietransitie, transitie van de land-
bouw, herstel van de biodiversiteit, herstel bodem-
kwaliteit en tegengaan bodemdaling. Het ontbreekt 
ons aan ruimte om ieder van die opgaven als een 
eigenstandige opgave tot een oplossing te brengen. 
Dat versterkt de noodzaak deze opgaven met elkaar 
verbinden.

Hoofdstuk 6 schetst de grote dillema’s waar 
Noord-Holland voor staat. Deze hebben betrekking 
op de inzet van zoetwater om de verzilting in de 
noordelijke duinzoom tegen te gaan, de vernatting 
van de veenweiden, de invloed van het gebruik van 
het Noordzeekanaal op de waterkwaliteit en het 
grond gebruik in de omgeving, het peilbeheer van het 
IJsselmeer en de toekomst van het Wad. 
Tot slot geeft hoofdstuk 7 aan hoe de aanpak van de 
wateropgaven naar de toekomst door kan werken op 
de ruimtelijke ordening.

Delta’s zijn de beste plekken ter wereld om te leven, 

onder voorwaarde dat je weet om te gaan met dat 

water, dat je weet hoe je mét dat water kunt leven. 

Leven in de delta vergt regie. Dat geldt eens te meer 

nu de effecten van de klimaatverandering steeds 

pregnanter worden.
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B.2 Klimaatverandering verscherpt de wateropgaven

2.1	 Inleiding
De wateropgaven in Noord-Holland betreffen zowel 
het borgen van de waterveiligheid en het beperken van 
wateroverlast, als het garanderen van de beschikbaar-
heid van zoetwater en de waterkwaliteit. 
Tot voor kort ging de aandacht vooral uit naar water-
veiligheid en wateroverlast. Dat is niet verwonderlijk 
voor een provincie die aan drie kanten door water 
wordt omgeven, die overwegend op of onder zee-
niveau ligt en waar bovendien het maaiveld ten opzich-
te van het waterpeil vaak zo laag ligt dat bij een fikse 
bui al snel wateroverlast dreigt. Ook naar de toekomst 
geldt ‘safety first’. Veiligheid is immers randvoorwaar-
de voor een goed leef- en investeringsklimaat.

Met het meer frequent voorkomen van droge zomers 
(2003, 2006, 2011, 2022) neemt de aandacht voor de 
droogteproblematiek snel toe. Steeds vaker treden 
langdurig perioden op waarin geen of nauwelijks neer-
slag valt en waarin zich watertekorten opbouwen die 
lang nawerken. 

Zoetwater is onmisbaar, als drinkwater, als voorwaar-
de voor biodiversiteit, als koelmotor om hittestress in 
de steden tegen te gaan. Zoetwater is ook nodig om 
kaden en dijken voor uitdroging te behoeden, om bij 
droogte gewassen te irrigeren, watergangen in verzil-
tingsgevoelige gebieden door te spoelen en veengebie-
den voldoende nat te houden opdat ze niet verdrogen. 
En niet in de laatste plaats als koel- en proceswater 
voor de industrie.

Het kunnen omgaan met enerzijds te veel aan water 
en anderzijds een tekort aan water vormt één van de 
uitdagingen voor de toekomst waar Noord-Holland 
voor staat.

2.2	Veranderende	condities

Accelererende zeespiegelstijging
Met de opwarming van de aarde smelten de ijskap-
pen aan de polen sneller af waardoor de zeespiegel 
versneld stijgt.

Afb. 58. De neerslagverdeling verandert. Richting 2100 zullen perioden waarbij in korte tijd extreem veel neerslag valt vaker voor gaan 
komen. Wanneer we de inrichting van stad en land daar niet op aanpassen dreigt periodieke wateroverlast
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Tussen 1901 en 1971 steeg de zeespiegel met gemid-
deld 1.3 millimeter per jaar, tussen 1971 en 2006 is dit 
toegenomen naar 1.9 mm per jaar en tot 2018 is dit 
opgelopen tot 3.7 millimeter per jaar. Deze stijging 
zal zich richting 2100 verder voortzetten. De snelheid 
waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de mate van 
uitstoot van broeikasgassen. Het IPCC houdt voorals-
nog rekening met een zeespiegelstijging van 1.0 meter 
tot 2100 en 2.0 meter tot 2150. Bij een zeer hoge 
broeikasgasemissie is echter een aanzienlijk hogere 
zeespiegelstijging mogelijk. Een scenario waarin de 
zeespiegelstijging in 2100 oploopt naar 2 meter en 
naar 5 meter in 2150 wordt vooralsnog niet waar-
schijnlijk geacht, maar kan volgens het rapport “ook 
niet worden uitgesloten vanwege de grote onzeker-
heid in de ijskapprocessen”. Nu blijkt dat de ijskappen 
van Groenland sneller afsmelten dan waarmee is 
gerekend neemt de kans op een zeespiegelstijging van 
meer dan een meter in 2100 toe.
 
Het debat gaat veelal over de hoogte van de zee-
spiegelstijging die we als land ‘aan kunnen’. Er zijn 
‘tovenaars’ die claimen dat we een zeespiegelstijging 
van 5 meter kunnen pareren, en mogelijk een zee-
spiegelstijging van 10 meter of meer ook nog wel 
aankunnen. Maar het pareren van de absolute stijging 
van de zeespiegel is slechts een deel van de opgave. 
Het probleem zit hem ook in het gegeven dat de zee-
spiegelstijging versnelt. De vraag is of we met tech-
nische ingrepen de accelererende zeespiegelstijging 
bij kunnen houden en of we dat als samenleving ook 
financieel kunnen opbrengen. Ongeacht het scenario 
vindt de grootste stijging plaats tussen 2050 en 2100. 
Dat maakt dat in die periode mogelijk meer ruimte 
nodig zal zijn om de negatieve effecten van de zee-
spiegelstijging tegen te gaan.

In Noord-Holland zijn de effecten van de zeespiegel-
stijging ingrijpend.
•  Om de waterveiligheid op peil te houden is na 

2050 mogelijk een versterkt ingrijpen langs de 
kusten van Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer 
nodig. Deze ingrepen vergen naast investeringen 
ook ruimte, hetzij zeewaarts, hetzij landwaarts. 

•  Zeespiegelstijging en mogelijk een hoger peil op 
het IJsselmeer leiden tot hogere grondwaterstan-
den in een zone van 10 tot 15 kilometer langs de 
Noord-Hollandse kusten en heeft daarmee zijn 
weerslag op het grondgebruik.

•  De zeespiegelstijging heeft een direct effect op de 

zoetwaterbeschikbaarheid. Een hogere zeespie-
gel maakt dat zout kwelwater verder landwaarts 
opdringt waarmee een groter areaal te kampen 
krijgt met verzilting. In verziltende gebieden zal op 
termijn ófwel overgeschakeld moeten worden op 
een ander grondgebruik, ófwel er moet aanmer-
kelijk meer zoetwater worden ingezet om water-
gangen vaker door te spoelen. Dit speelt in grote 
delen van de provincie, maar met name in de kop 
van Noord-Holland, op Texel en in diep gelegen 
polders als de Haarlemmermeer. 

•  In laaggelegen gebieden met dunne veen- en 
kleibodems vergroot de toenemende kweldruk 
de kans op het opbarsten van sloot- en water-
bodems. Dat kan worden tegengegaan door deze 
gronden sterk te vernatten, maar ook dat heeft 
zijn weerslag op het grondgebruik.

De hogere zeespiegel maakt ook dat rivieren hun 
water minder eenvoudig op zee kunnen afvoeren. 
Het water hoopt zich in de rivieren op met hogere 
waterstanden als gevolg. Dit maakt dat op termijn de 
rivierdijken andermaal fors moeten worden versterkt 
óf dat we als samenleving anders omgaan met risico’s 
en het beheersen van overstromingsgevolgen. 
Het versterken van de keringen vraagt ruimte in een 
provincie waar de druk op de ruimte al groot is. 
De hogere waterstand op de rivieren maakt ook dat 
achtergelegen gebieden hun water minder eenvoudig 
op de rivier kunnen uitslaan, het water moet steeds 
hoger worden opgepompt.

Veranderende neerslagverdeling
In de toekomst komen vaker hevige piekbuien voor 
waarbij in korte tijd extreem veel neerslag valt. Wan-
neer het watersysteem hier niet op is toegerust zal dit 
vaker tot wateroverlast leiden. Tegelijkertijd zullen er 
vaker langdurige perioden zijn waarin geen of nauwe-
lijks neerslag valt, waardoor zich een tekort aan water 
opbouwt en verdroging optreedt.

Noord-Holland is jaarlijks gezegend met een neer-
slagoverschot van 300 mm (het verschil tussen 
neerslag en verdamping). Normaliter bouwde zich in 
de herfst en de wintermaanden een wateroverschot 
op en was in de zomermaanden een tekort van 100 
mm normaal. 

Naar de toekomst zal het jaarlijks neerslagoverschot 
nog wat toenemen. Daar staat echter tegenover dat 
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Afb. 59 en 60. Naar de toekomst zullen zowel perioden van hevige wateroverlast als perioden van extreme droogte vaker optreden.  
We moeten ons tijdig op de veranderende condities voorbereiden
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het watertekort in de zomermaanden snel oploopt. 
In recente droge zomers (2003, 2006, 2011, 2022) was 
het gemiddeld watertekort 220 mm. Die situatie zal 
zich naar de toekomst vaker voordoen, waarbij de 
tekorten bovendien verder op kunnen lopen.

Dat maakt dat er naar de toekomst aanzienlijk meer 
ruimte moet worden gevonden om in de perioden van 
neerslag het overtollig hemelwater te bergen en op te 
slaan opdat het in perioden van droogte kan worden 
aangewend. 

Hogere temperaturen, meer verdamping, verminderde 
waterkwaliteit
De gemiddeld hogere temperaturen in voorjaar en 
zomer leiden tot een toenemende verdamping van de 
grote oppervlaktewateren als IJsselmeer en Marker-
meer, maar ook tot meer verdamping door gewassen. 
De hoge watertemperaturen leiden lokaal tot proble-
men voor de waterkwaliteit en tot het optreden van 
blauwalg en vissterfte. Dit heeft zijn weerslag op de 
geschiktheid van het water voor de recreatie. 

Veranderend rivierregime
De klimaatverandering werkt op twee manieren door 
op het rivierregime. Naast het ijs in de poolgebieden 
smelt ook het ijs in de bergen versneld af. De Rijn, die 
zowel de Lek als het IJsselmeer voedt, is vanouds een 
smeltwaterrivier. Kenmerk van de Rijn als smeltwater-
rivier is de zekerheid dat deze iedere zomer – juist in 
de periode dat de behoefte aan zoet water groot is – 

flinke hoeveelheden zoetwater naar het Markermeer/
IJsselmeer en de Lek / het Lekkanaal brengt.

Met het afsmelten van de gletsjers in de Zwitserse 
Alpen transformeert de Rijn geleidelijk van smelt-
waterrivier naar regenrivier, waardoor de aanvoer van 
grote hoeveelheden zoetwater in het voorjaar niet 
langer is gegarandeerd.

In de toekomst komen langdurige perioden van 
droogte vaker voor, hetgeen direct doorwerkt op de 
rivierstanden. Deze zullen vaker een extreem laag peil 
bereiken, waarmee de waterkwaliteit (zoutgehalte en 
verontreiniging) zo zeer af kan nemen dat inlaatpun-
ten – waarvan grote gebieden in Noord-Holland voor 
hun zoetwatervoorziening afhankelijk zijn – moeten 
worden gesloten.

Verminderde beschikbaarheid zoetwater
De klimaatverandering is ook van invloed op de 
beschikbaarheid van zoetwater. Noord-Holland kent 
watertechnisch twee systemen met ieder een eigen 
‘aanvoer-kraan’ waarop het voor de zoetwatervoor-
ziening is aangewezen.

Het Noordelijk deel van Noord-Holland – Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier – is voor zijn 
zoetwatervoorziening voornamelijk aangewezen op 
het Markermeer-IJsselmeer. Bij Andijk wordt zoet-
water voor drinkwater ingelaten. Andere inlaatpunten 
liggen aan het Markermeer. De Wieringermeer betrekt 

Afb. 61. Naar de toekomst zal meer water nodig zijn voor het nat houden van de veengronden
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het water, via hevels, rechtstreeks uit het IJsselmeer.
Het zuidelijk deel -Rijnland- is voor zijn zoetwater-
voorziening in belangrijke mate aangewezen op Lek 
en Rijn. Via de Hollandsche IJssel wordt water naar 
het Amsterdam-Rijnkanaal-Gebied (ARK) en naar 
het gebied van Amstel, Gooi en Vechtplassen (AGV) 
gevoerd.  

Nu de gletsjers in de Alpen verder afsmelten en de Rijn 
van een smeltwaterrivier geleidelijk naar een regen-
waterrivier transformeert neemt ook de toestroom 
van smeltwater in de zomer af.

Noord-Holland Noord had de luxe dat het voor de 
toevoer van zoetwater kon bouwen op het aanliggend 
IJssel- en Markermeer. Tezamen vormden zij decennia 
een schier oneindig reservoir waar Noord-Holland 
naar behoefte uit kon putten.
De stresstest van juni 2021 leert dat de watervoorraad 
van het IJsselmeer niet zo onuitputtelijk is als tot voor 
kort werd gedacht. De verminderde toevoer vanuit 
de rivieren, een toenemende kans op verzilting, een 
toename van de verdamping – gevoegd bij een toene-
mende watervraag – maken dat Noord-Holland in de 
toekomst minder kan ‘rekenen’ op de beschikbaarheid 
van zoetwater uit het IJssel- en Markermeer.

Ook in het zuidelijk deel van de provincie werkt de kli-
maatverandering direct door in de watervoorziening. 
Via het Lekkanaal wordt een deel van het Lekwater 
over de Hollandsche IJssel naar Gouda, en van daaruit 

naar Rijnland gevoerd. Worden de waterstanden op 
de Hollandse IJssel te laag dan kan het rivierwater te 
zout worden waardoor de waterinlaat moet worden 
gestopt. Dan gaat de ‘kraan’ letterlijk dicht, waarmee 
de situatie kan ontstaan dat er onvoldoende water is 
om bijvoorbeeld de Haarlemmermeer van zoetwater 
te voorzien.

Een ander deel van het lekwater voorziet via het ARK 
het beheersgebied van AGV van zoetwater. Deze aan-
voer staat in droge tijden echter steeds verder onder 
druk als gevolg van de oprukkende verzilting vanuit 
het Noordzeekanaal.

2.3	 Toenemende	watervraag
Onder druk van de klimaatverandering – maar ook als 
gevolg van een toename het huishoudelijk en indus-
trieel gebruik – neemt de vraag naar zoetwater verder 
toe. Zoetwater is onmisbaar voor:
• peilhandhaving en vernatting van veengebieden
•  het voorkomen van droogteschade aan dijken 

(veiligheid) en natuur.
• drinkwatervoorziening
• doorspoelen van verzilte polders 
• irrigatie van landbouwgewassen
•  het bevorderen van het leefklimaat / tegengaan 

van hittestress in stedelijke gebieden
• proceswater voor industrie en datacenters.

Dit alles tezamen leidt tot een fors toenemende 
watervraag, terwijl de beschikbaarheid van zoetwater 

Afb. 62. Water voor de irrigatie van landbouwgewassen
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van voldoende kwaliteit niet langer vanzelfsprekend 
is. Dat maakt dat Noord-Holland voor moeilijke 
keuzen komen te staan. Waar gaan we in de toekomst 
het beschikbare zoetwater voor gebruiken en wat 
betekent dat voor grondgebruik, economie en werk-
gelegenheid? 

Zetten we het zoetwater in voor de export van bollen, 
het delven van bitcoins of voor het tegengaan van de 
verdroging van de veengronden? De ‘verdringingsreeks 
watergebruik’ die na dreigende watertekorten begin 
deze eeuw (2003) op nationaal niveau is opgesteld 
en die in 2021 in grote lijnen is herbevestigd, geeft op 
deze vragen antwoord door de prioritering voor het 
watergebruik in perioden van droogte vast te leggen.
•  Topprioriteit hebben veiligheid en het voorkomen 

van schade. Dit betreft -in rangorde- de stabiliteit 
van de keringen, het tegengaan van klink en 
zetting in veengebieden en het veiligstellen van  
de aan bodemgesteldheid gebonden natuur-
waarwaarden. 

•  Vervolgens heeft het veiligstellen van de nuts-
voorzieningen (drinkwater en energie, in die 
volgorde) prioriteit. 

•  De derde categorie betreft het kleinschalig hoog-
waardig gebruik. Hieronder worden de tijdelijke 
beregening van gewassen en het proceswater 
begrepen. Daarbij is het aan de provincies om 
hierin de prioriteit te bepalen. 

•  De laagste categorie heeft betrekking op de 
overige belangen, waarbij het aan de provincie 
is om hierin de afweging op basis van economie 
en natuur te maken. In deze categorie gaat het 
om scheepvaart, landbouw, natuur waarbij geen 
onomkeerbare schade optreedt, industrie, water-
recreatie en binnenvisserij.

Tegelijkertijd is ook deze verdringingreeks een 
momentopname, vastgelegd vanuit de op dat 
moment bekende condities, noden en aannamen. 
De voedselvoorziening neemt in deze rangorde een 
opmerkelijk ondergeschikte positie in. Op het moment 
dat de nood aan de man is, de wereldvoedselvoor-
ziening – al dan niet onder invloed van veranderende 
geopolitieke verhoudingen – in het geding komt is 
ook binnen de verdringingsreeks een verdringing niet 
uitgesloten.

We moeten het watersysteem fundamenteel aanpassen 

om het robuust en toekomstbestendig te maken. Met 

alleen een reconstructie van het watersysteem gaat 

Noord-Holland het niet redden. We ontkomen er niet 

aan ook het gebruik en de afhankelijkheid van het 

watersysteem drastisch aan te passen.
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B.3  Noord-Holland staat voor cruciale keuzen ten aanzien van de 
waterinfrastructuur

3.1	 Inleiding
De waterinfrastructuur heeft betrekking op het gehele 
stelsel van watergangen en waterinstallaties als ook 
op het gehele stelsel van waterkeringen.
Zowel ten aanzien van de waterveiligheid als ten 
aanzien van de inrichting van het watersysteem staat 
Noord-Holland richting 2100 voor een cruciale keuze.

Voor de waterveiligheid staan we voor de vraag of we 
de zeer hoge bescherming die aan vrijwel het gehele 
grondgebied van de provincie is toegekend vol kunnen 
houden of dat we moeten overstappen naar een meer 
gedifferentieerde veiligheidsstrategie.

Ten aanzien van het watersysteem staan we voor de 
vraag of de grenzen van het natuurlijk systeem zich 
met technisch vernuft nog afdoende laten oprekken 
of dat we moeten constateren dat die strategie onder 
druk van de klimaatverandering niet langer vol te hou-
den is en dat we ons moeten richten op een dusdanige 
herziening van dat systeem dat hierin weer de ruimte 
en flexibiliteit ontstaan die de toekomstige condities 
vereisen.

3.2	Waterveiligheid
De afgelopen 2000 jaar is zowel fysiek als bestuurlijk 
een systeem ingericht dat iedereen ‘overal en altijd’ 
een vrijwel optimale veiligheid garandeert en iedere 
vorm van wateroverlast poogt uit te sluiten. Daartoe 
zijn zeeweringen versterkt, zandsuppleties uitgevoerd 
en waar nodig dijken versterkt.

De afgelopen 2000 jaar hebben we het ‘buiten sluiten’ 
van het water tot in de hoogste graad weten te per-
fectioneren. Ieder binnendijks gelegen gebied wordt 
door keringen tegen overstroming beschermd. De 
mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van factoren als 
het aantal mensen dat in een gebied woont, de econo-
mische schade die een overstroming veroorzaakt, de 
aanwezigheid van cruciale functies. Over het geheel 
genomen is de beschermingsfactor in Noord-Holland 
hoog tot zeer hoog. 

Vandaag de dag kent vrijwel geheel Noord-Holland 
een nagenoeg optimale bescherming tegen over-
stroming. De primaire keringen langs de kusten van 
Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer hebben vrijwel 

overal een faalkans van lager dan eens in de 10.000 
jaar. Achter die keringen is de lokale individuele risico-
situatie vrijwel overal beter dan 1:107 per jaar, maar 
ook in de relatief minst veilige gebieden (Wieringer-
meerpolder, Wieringerwaard, delen van West-Fries-
land blijft het jaarlijks risico beperkt tot 1:105.  

In die 2000 jaar verschoof ‘leven met water’ steeds 
meer richting ‘leven zonder de dreiging van water’. 
Dat heeft zich in ons DNA vastgezet. We vinden het 
dermate vanzelfsprekend dat we ons land inrichten op 
het keren van water en het beperken van waterover-
last dat we ons de vraag niet meer stellen of dat ook 
op de lange termijn de meest aangewezen strategie is. 
Net zo goed als dat we ons de vraag niet meer stellen 
welke investeringen daarmee verbonden zijn, wat 
ons dat als samenleving kost. In hoeverre zijn we als 
samenleving bereid de wateroverlast als gevolg van 
extremen te accepteren en hoever willen we gaan met 
investeringen om deze overlast te vermijden? 

Nu dwingt de klimaatverandering, en in het bijzon-
der de zeespiegelstijging die daaruit voortvloeit, ons 
nadrukkelijk die vraag toch te stellen. 

De vraag is hoe lang we in Noord-Holland de strategie 
kunnen volhouden waarbij iedereen op iedere plaats 
een vrijwel optimale bescherming tegen overstroming 
wordt geboden en iedere vorm van wateroverlast 
wordt tegengegaan. Die vraag is eens te meer actueel 
nu uit de IPCC-modellen blijkt dat de zeespiegel-
stijging sneller verloopt dan eerst gedacht en dat 
een zeespiegelstijging van 2 meter richting 2100 en 
5 meter in 2150 (bij het meest extreme scenario) niet 
kan worden uitgesloten. 

De mate van zeespiegelstijging en de versnelling die 
daarin wordt verwacht maken dat er een moment 
komt dat we over moeten stappen naar een sterkere 
differentiatie, waarbij aan grotere gebieden dan thans 
een hoger risicoprofiel wordt toegekend. Met het 
vaker voorkomen van clusterbuien moeten we ook 
onze rigide angst voor elke vorm van wateroverlast 
van ons af moeten werpen. In bepaalde gebieden 
zullen we onder extreme omstandigheden een zekere 
mate van wateroverlast moeten tolereren.  
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3.3	Watersysteem
Het retrospectief laat zien hoe door de eeuwen heen 
continu aan het watersysteem is gesleuteld. Met het 
intensiveren van de occupatie en de daaruit volgende 
investeringen zijn telkens weer aanpassingen gedaan 
om het systeem meer precies op de dan geldende 
wensen en eisen af te stemmen. In de loop der tijd zijn 
steeds weer nieuwe scheidingen aangebracht (denk 
aan dijken, kanalen, ringvaarten) of nieuwe verbindin-
gen tot stand gebracht. Systemen zijn samengevoegd 
(zoals ringvaarten die deel zijn geworden van het 
Noordhollandsch kanaal) of juist ontkoppeld. Aan- en 
afvoeren zijn verlegd, stroomrichtingen omgekeerd. 
Al deze aanpassingen tezamen hebben geleid tot een 
systeem dat zo complex is dat het zich nauwelijks 
meer laat bevatten. 

In weerwil van al deze aanpassingen zien we hoe het 
systeem nu tegen de grenzen van zijn bereik aanloopt. 
Er is nauwelijks meer speling in het systeem aanwezig. 
Een stevige piekbui blijkt niet meer op te vangen. (65 a 
en b) Dat wordt nog versterkt doordat op het laagste 

schaalniveau ruilverkavelingen en landinrichtingen het 
watersysteem hebben vergroofd. Kavels zijn vergroot 
waarbij tal van sloten en greppels zijn gedempt. Hier-
mee zijn de haarvaten in het systeem verloren gegaan. 
Ook dat heeft bijgedragen aan een verlies aan opvang-
capaciteit. 

Waar mogelijk worden lokale aanpassingen gedaan 
die voor de komende tijd wat meer ruimte in het sys-
teem moeten creëren, maar deze technische oplos-
singen zitten veelal in de sfeer van ‘pleisters plakken’. 
Daarnaast wordt het gebrek aan speling opgevangen 
door een intensieve monitoring waarmee we de gren-
zen van het systeem nog net wat verder weten op te 
rekken. Zodra de weermodellen een piekbelasting aan 
zien komen worden de pompen aangezet om ruimte 
in het systeem vrij te maken. Maar ook aan dat oprek-
ken van het systeem, het benutten van de laatste 
speelruimte, zit een grens. De rek is eruit, terwijl de 
klimaatverandering schreeuwt om meer speelruimte 
om water op te vangen en vast te houden.

Het systeem zal hoe dan ook nooit af zijn. Ook in de 
toekomst zullen we -onder druk van veranderende 
condities (bodemdaling, zeespiegelstijging, andere 
neerslagverdeling), veranderend grondgebruik en 

Afb. 64. Vandaag de dag kent vrijwel geheel Noord-Holland een nagenoeg optimale bescherming tegen overstroming. De primaire 
keringen langs de kusten van Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer hebben vrijwel overal een faalkans van lager dan eens in de 10.000 
jaar. Achter die keringen is de lokale individuele risicosituatie vrijwel overal beter dan 1:107 per jaar, maar ook in de relatief minst veilige 
gebieden (Wieringermeerpolder, Wieringerwaard, delen van West-Friesland blijft het jaarlijks risico beperkt tot 1:105.

Vorige pagina’s: 
Afb. 63. De Hondsbossche zeewering voor de versterking
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veranderende eisen en wensen vanuit de samenleving- 
blijven sleutelen aan het watersysteem. Het blijft 
puzzelen! 

De vraag is hoe vaak je de puzzel opnieuw wilt leggen; 
kort cyclisch of lang cyclisch. In het eerste geval kun-
nen we het mogelijk nog wel even redden met het tel-
kenmale beperkt aanpassen van het systeem. Gezien 
de snelheid waarmee de condities veranderen is echter 
raadzamer naar een meer fundamentele herziening 
van het systeem toe te werken.
 

Noord-Holland staat voor de opgave de knoop te 
ontwarren, het watersysteem weer begrijpelijk maken 
en het zodanig te reconstrueren dat er weer ruimte 
in het systeem ontstaat om extreme omstandig-
heden – zowel waar het een tekort als een teveel aan 
water betreft – op te kunnen vangen. Alleen door 
het systeem als geheel meer robuust te maken kan 
voor langere tijd weer speling in het systeem worden 
aangebracht, waarbij grotere marges kunnen worden 
opgevangen.

Het debat focust te veel op de mate waarin de zeespiegel 

stijgt en gaat te weinig over de snelheid waarmee dit 

gebeurt. De vraag is of we met technische ingrepen de 

accelererende zeespiegelstijging bij kunnen houden en of 

we dat als samenleving ook financieel kunnen opbrengen.
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Afb. 65 a en b. Zonder ingrijpen zal in het stedelijk gebied wateroverlast vaker voor gaan komen
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B.4 Uitwerking wateropgave per component

4.1	 Oplossingen	die	werken	en	waarde	
toevoegen

Noord-Holland heeft zich de afgelopen 2000 jaar her-
haaldelijk opnieuw uitgevonden waar het de omgang 
met water betreft. De klimaatverandering noopt 
wederom tot een fundamenteel andere omgang met 
water. We moeten onze verhouding tot het water 
andermaal opnieuw ‘uitvinden’. 
Dat is naast een maatschappelijke opgave (van een 
waterverslaafde naar een waterbewuste samenleving) 
vooral ook een ruimtelijke opgave. Deze opgave biedt 
de kans om de ruimtelijke, ecologische en economi-
sche kwaliteit van onze provincie hernieuwd kracht bij 
te zetten!
 
De wateropgave gaat het landschap van Noord-Hol-
land ingrijpend veranderen maar biedt ook kansen om 
Noord-Holland interessanter te maken en sterker te 
profileren. 
Iedere wateropgave biedt de gelegenheid om oplos-
singen te ontwikkelen die ‘werken’ en ‘waarde toe-
voegen’. Oplossingen die niet alleen het betreffende 
probleem weten te tackelen maar tegelijkertijd de 
situatie oneindig veel interessanter maken om in te 
wonen, te werken, te vertoeven en de ecologische 
kwaliteit versterken. Oplossingen die de ruimtelijke 
kwaliteit versterken en biodiversiteit toevoegen.

4.2	Waterveiligheid

4.2.1	 Robuuste	keringen
Ook bij de maatregelen die worden getroffen om de 
waterveiligheid weer aan de normen te laten voldoen 
is het zaak deze zodanig uit te werken dat zij ‘werken’ 
en ‘waarde toevoegen’. 

Anders dan voorheen wordt de kering (duin of dijk) 
niet langer beschouwd als een te versterken lijn maar 
wordt voor de kustverdediging een bredere zone in 
ogenschouw genomen; van vooroever tot het gebied 
achter de dijk. Deze verbreding van de focus maakt dat 
maatregelen zowel landwaarts als zeewaarts kunnen 
worden getroffen en heeft al geleid tot een aantal 
smaakmakende projecten die ook naar toekomstige 
versterkingen de toon zetten, die laten zien hoe de 
dijkversterking niet alleen de veiligheid kan dienen, 
maar tevens kan bijdragen aan een algehele verster-
king van de leefbaarheid, de sociaaleconomische 

ontwikkeling een nieuwe impuls kan geven (zie ook 
A-3.8).

4.2.2	Reservering	voor	de	langere	termijn
Ongeacht het scenario vindt de grootste zeespiegel-
stijging plaats tussen 2050 en 2100. Afhankelijk van 
de mate waarin de zeespiegel stijgt zullen tegen 2050 
aanvullende maatregelen genomen moeten worden 
om te zorgen dat de waterkeringen aan de nieuwe 
werkelijkheid voldoen. Voorkomen moet worden 
dat in de tussentijd de ruimte voor deze maatrege-
len wordt volgebouwd. Het is zaak nu al de ruimte 
te reserveren voor maatregelen die men op termijn 
(2050-2100) verwacht te moeten nemen.  

4.2.3	Gedifferentieerde	normering
Als in 3.2 aangegeven is het zeer de vraag of het  
ook op de lange termijn volhoudbaar, noodzakelijk   
en/of wenselijk is om nagenoeg de gehele provincie  
zo  stringent als thans tegen overstromingen te 
beschermen. Het volharden in dit streven noopt 
tot steeds grotere aanpassingen aan het stelsel van 
water keringen en plaatst daarmee de samenleving 
voor steeds hogere kosten. 

Om een aantal redenen is het wenselijk te  onder-
zoeken in hoeverre een meer gedifferentieerde norme-
ring op termijn een alternatief kan zijn:
•  Om wille van de omvang van de opgave, dit maakt 

dat een kleinere lengte aan keringen optimaal op 
sterkte moet worden gebracht en gehouden;

•  Uit het oogpunt van kosten, het is niet uitgesloten 
dat het toestaan van incidentele overstromingen 
en het vergoeden van de daaruit voortvloeiende 
economische schade voordeliger is dan het einde-
loos op sterkte houden van alle keringen;

•  Dit kan bijdragen aan een versterkte ruimtelijke 
verscheidenheid en ecologische diversiteit; 

•  Dit biedt mogelijk openingen voor een versterk-
te koppeling met andere grote opgaven waar 
Noord-Holland voor staat.

Het moment waarop we over moeten stappen naar 
een meer gedifferentieerde veiligheidsnormering is 
afhankelijk van de snelheid waarmee de zeespiegelstij-
ging zich voltrekt en van aanvullende strategieën die 
in de toekomst mogelijk nog worden ingezet, als de 
ontwikkeling van een tweede kustlijn. Mogelijk ligt dat 
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moment nog geruime tijd voor ons, maar de keuzen 
die we vandaag in de ruimtelijke ordening maken 
werken lang door. 
Vrijwel alles wat we vandaag in Noord-Holland aan 
woningen of bedrijventerreinen bouwen of aan infra-
structuur aanleggen zal over honderd jaar – wellicht 
in een andere gedaante – nog altijd aanwezig zijn. Dat 
maakt dat alles wat we nu ontwikkelen niet alleen 
moet zijn afgestemd op de huidige condities, maar 
ook op de condities zoals die op de lange termijn gel-
den. Het is zaak de ruimtelijke ordening en het daaruit 
volgend investeringsprogramma tijdig af te stemmen 
op de veiligheidsstrategie van de toekomst.

Omdat de klimaatverandering het meest extreme 
scenario lijkt te volgen of deze zelfs overtreft moeten 
Provincie, Rijk en Waterschappen nu al de mogelijk-
heden van een meer gedifferentieerde veiligheids-
benadering verkennen opdat zij met het RO-beleid op 
de toekomstige veiligheidsstrategie kunnen anticipe-
ren.
Onderzoek of op termijn een meer gedifferentieerde 
normering een alternatief kan zijn voor de huidige 
situatie waarbij nagenoeg alle landgebieden binnen de 
provincie een ‘top’ bescherming tegen overstroming 
kennen. Daarbij is onderscheid tussen:
•  Gebieden die vanuit de intensieve bewoning, de 

kapitaalsintensieve inrichting en/of de aanwezig-
heid van cruciale functies ten alle tijden opti-
maal tegen overstroming worden beschermd. In 
deze gebieden wordt de huidige hoge normering 
gehandhaafd en worden de keringen daarop gedi-
mensioneerd.

•  Een tussen categorie van gebieden die vanuit 
andere overwegingen, bijvoorbeeld de strategi-
sche voedselvoorziening, worden veiliggesteld, 
maar waar naar een lagere normering wordt 
toegewerkt.

•  Gebieden waar het economisch en maatschappe-
lijk risico beperkt zijn en waar een lagere norme-
ring kan volstaan. 

In alle drie de categorieën wordt de gebiedsontwikke-
ling gebaseerd op de beginselen van meerlaagse 
veiligheid, waarbij het accent voor de tweede en derde 
categorie verschuift naar inrichtingsmaatregelen en 
evacuatie.

Differentiatie in veiligheidsnormering kan in de toe-
komst alleen in praktijk worden gebracht wanneer 

Noord-Holland daar nu al met haar ruimtelijke orde-
ning op gaat anticiperen. Kapitaalsintensieve ontwik-
kelingen en cruciale functies worden uitsluitend in 
gebieden van de eerste categorie gesitueerd. Wonen 
en werken kunnen ook in de tweede categorie wor-
den gesitueerd, onder voorwaarde van een adaptieve 
ontwikkeling. Onder uitzonderlijke omstandigheden 
kunnen deze gebieden onderstromen, mits woon- en 
werkgebieden droog en bereikbaar blijven en het risico 
op  economische schade bij de grondgebruikers vooraf 
helder in beeld is gebracht. 
In de derde categorie wordt ingezet op extensivering 
van het ruimtegebruik. Mogelijk kan hier op grote 
schaal nieuwe natuur worden ontwikkeld als compen-
satie van natuurgebieden die elders door verdrinking, 
peilverhoging of verdroging teloor zijn gegaan (Wad-
dengebied, IJsselmeer, veenweiden). 
 
4.3	Beperken	van	wateroverlast	en	voorkomen	

van	ontwrichting
De impact van de klimaatverandering op het water-
beheer in Noord-Holland bleek tijdens de waterover-
last van juni 2021 (66 a en b). In korte tijd viel in de 
regio Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Warmen-
huizen en de Zijpe extreem veel neerslag waardoor 
bollenvelden, weilanden, straten en kelders blank 
kwamen te staan. 

Bovenstaande is een recent voorbeeld van een situatie 
die zich naar de toekomst vaker kan voordoen. Dit 
voorbeeld geeft ook aan dat niet precies is te voorzien 
waar clusterbuien hun neerslag gaan uitstorten waar-
door monitoring maar beperkt soelaas biedt.
We moeten de inrichting van stad en land beter op 
piekbuien voorbereiden, hetzij door meer ruimte te 
creëren om het water ter plekke op te vangen en te 
bergen, hetzij door in de omgeving plekken in te rich-
ten waar dat water snel naar kan worden afgevoerd en 
worden opgeslagen. 
Daarbij vergt het landelijk gebied een andere benade-
ring dan het stedelijk gebied. 

Landelijk gebied
In het landelijk gebied is gaandeweg steeds meer water 
uit het systeem verbannen. Vanaf de jaren vijftig zijn bij 
ruilverkavelingen en landinrichtingen vaarten en toch-
ten gedempt en zijn kavels en percelen samengevoegd 
ten koste van sloten en greppels. Ook de afgelopen 
decennia zijn greppels dichtgeschoven, akkers geëga-
liseerd en nam met de intensivering van de landbouw 
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Inzoom 

Sammerspolder en omgeving 

In het weekend van 18-20 juni werd de regio getroffen door 

twee extreme regenbuien. De intensiteit en omvang van 

de buien en de daaropvolgende overlast kwamen als een 

verrassing, het KNMI voorspelde 20 millimeter neerslag. 

Omdat de boeren vanwege de droogte wel wat water 

konden gebruiken werd vrijdagochtend nog water vanuit 

de boezemgebieden de polders ingelaten. Diezelfde dag 

viel in de avond in twee uur tijd meer dan 100 millimeter 

en plaatselijk wel 140 millimeter water. Een dag later kwam 

daar nog 40 tot 60 millimeter bij. 

Doordat in korte tijd zoveel regen viel steeg het water in 

de waterlopen tot aan het maaiveld en bleef het water 

tussen de gewassen op het land staan. De situatie was het 

meest nijpend in Callantsoog, de Zijpe, de Sammerspolder, 

de Baafjespolder en de Egmondermeer. De gemalen 

voerden – zoals elk gemaal in het land – ieder gemiddeld 15 

millimeter water per dag af, dat was in twee dagen dus 30 

millimeter. Een deel van de lokaal gevallen 200 millimeter 

trok de bodem in en een deel kon worden opgeslagen 

in de boezemgebieden (kanalen, ringvaarten, meren en 

waterbergingsgebieden), maar de rest bleef liggen waardoor 

(bol)gewassen verloren gingen en boeren grote schade 

leden.

Afb. 66 a. Wateroverlast 
Sammerspolder Juni 2021, 
foto HHNK

Afb. 66 b. Sammerspolder 
onder droge omstandigheden
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en het gebruik van steeds zwaardere machines het 
waterbergend vermogen van de bodem af. 
In het landelijk gebied zijn er verschillende mogelijk-
heden om wateroverlast te beperken.
•  We weten waar het water zich na piekbuien   

ophoopt. Geef die plekken een bijpassend grond-
gebruik waarbij het water geen schade kan 
toebrengen, bijvoorbeeld door ze in te richten als 
natuurgebied of -afhankelijk van de ruimtelijke 
kenmerken van het gebied- als (moeras)bos in het 
kader van de bossenstrategie.

•  Het opnieuw verfijnen van het watersysteem – het 
terugbrengen van sloten, greppels en moeras-
meertjes die in het verleden zijn gedempt – kan 
een volgende stap zijn. 

•  Ook de inrichting van noodbergingsgebieden, 
waar het overtollig water in extreme situaties 
naar kan worden afgeleid en kan worden vast-
gehouden, kan een oplossing bieden mits het 
overtollig water deze gebieden tijdig kan bereiken.

•  Herstel van de bodemkwaliteit (zie ook 4.4) ver-
sterkt de sponswerking van de bodems, waardoor 
zij beter in staat zijn het water te absorberen en 
vast te houden. 

Stedelijk gebied
Als in het retrospectief aangegeven heeft men in de 

16e en 17e eeuw bij de ontwikkeling van de steden in het 
veengebied sterk ingespeeld op de eisen die bodem en 
water aan een dergelijke ontwikkeling stelden. In de 
stedenbouwkundige plannen werd voldoende ruimte 
opgenomen om het water te kunnen bergen en men 
begon niet eerder met het bouwen van de woningen, 
pakhuizen en werkplaatsen dan dat het watersysteem 
was voltooid. 

De volgorde der dingen was glashelder: eerst werden 
de voorwaarden vanuit bodem en water onderzocht, 
vervolgens werden deze in het stedenbouwkundig 
plan opgenomen en men ging pas bouwen nadat het 
watersysteem op de nieuwe orde was ingericht. In de 
loop der tijd is deze volgorde uit beeld geraakt. Men 
vertrouwde erop mogelijke knelpunten ten aanzien 
van het water met de inzet van technische middelen 
te kunnen pareren.

In van nature natte gebieden kunnen stedenbouw-
kundige uitbreidingen alleen plaatsvinden onder 
voorwaarde dat daarbij harde randvoorwaarden 
vanuit bodem en water worden meegegeven. Het 
gaat daarbij om de hoeveelheid oppervlaktewater 
dat moet worden gerealiseerd, over de afstemming 
van de vloerpeilen op de hoogte die het waterpeil 
onder extreme omstandigheden kan bereiken, om het 

Afb. 67. Bouwen in veengebieden ligt gezien de zettingsgevoeligheid van de bodem niet voor de hand. Maar dat betekent niet dat 
het op voorhand onmogelijk zou moeten zijn. Onder stringente voorwaarden ten aanzien van waterbergend vermogen, vloerpeilen 
en circulariteit is bebouwing ook op deze lastige locaties het onderzoeken waard. Juist de complexiteit van de opgave kan hier tot 
woongebieden met een geheel eigen identiteit en ruimtelijke kwaliteit leiden. Het door Zeinstra Veerbeek Architecten ontwikkelde plan 
voor een locatie nabij Woerden -Veenetië- is hiervan een voorbeeld.
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integreren van maatregelen waarmee de waterberging 
tijdelijk substantieel kan worden verruimd, als het 
opnemen van ‘stedelijke uiterwaarden’ in het plan.
Steden hebben veelal niet de ruimte om het water bij 
hevige en langdurige regen in de openbare ruimte op 
te vangen en te bergen. Dan helpt het wanneer in de 
stad het water in de bodem of in ondergrondse reser-
voirs – van waaruit het water vervolgens geleidelijk 
doorsijpelt naar de diepere ondergrond – kan worden 
opgevangen.

Klimaatbuffers op overgang stad-land 
Ook bij navolging van bovenstaande aanbevelingen 
zullen steden niet bij machte zijn de hoeveelheden 
neerslag die tijdens een clusterbui neerdalen in het 
stedelijk gebied zelf op te kunnen vangen. Er zijn 
 perioden dat er te veel water in een korte tijd valt op 
een te versteend oppervlakte valt. 

Ontwikkel daarom op de overgang van stad naar 
land klimaatbuffers die ruimte bieden aan opvang 
en  berging van overtollig water vanuit de stad, aan 
natuurontwikkeling, stadslandbouw en recreatie. 
Daarmee bieden zij de stad extra ruimte voor water-

berging in tijden van hevige neerslag en buiten die 
perioden een aantrekkelijk en veelzijdig uitloopgebied 
waar de stedeling in hete zomers verkoeling vindt.

4.4	Water	langer	vasthouden
Pluvius is Noord-Holland goed gezind, de provincie is 
jaarlijks gezegend met een beperkt wateroverschot 
aan hemelwater. De tijdspanne tussen perioden met 
een teveel aan water en de perioden met een water-
tekort is dusdanig kort dat het mogelijk moet zijn  
deze te overbruggen. De inzet is daar echter nog 
onvoldoende op gericht. 

Vreemd genoeg kiezen we er tot op de dag van van-
daag voor om in tijden van wateroverschot dat schone 
water zo snel mogelijk naar zee af te voeren. Daarmee 
zijn we het water kwijt dat we korte tijd later zo hard 
nodig hebben.
De voorgestane reconstructie van het watersysteem 
moet er ook op zijn gericht dat het in natte perioden 
het surplus aan water kan bergen en vasthouden 
zodat dit ten tijde van droogte kan worden benut 
om tuinen, stedelijke groengebieden en gewassen te 
bewateren of industrieën van koelwater te voorzien.

Afb. 68. betrek in het stedelijk gebied ook het daklandschap bij het langer vasthouden van het water (foto ‘de gezonde stad’)
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We moeten in en nabij de steden en in het landelijk 
gebied het waterbergend vermogen versterken. 
In de stad kan dat door de aanleg van groene daken 
die het water vasthouden, door het afkoppelen van 
hemelwatervoeren en de opvang van water in wadi’s 
en in ondergrondse bergingsbassins, door het toevoe-
gen van water aan de openbare ruimte waarbij het peil 
kan worden opgezet en door de aanleg van bergings-
bassins onder straten en pleinen.

In het landelijk gebied kan dat door het herstel van de 
oorspronkelijke fijnmazigheid van het waterstelsel, de 
‘haarvaten’ van het watersysteem, door herstel van 
de sloten- en greppelstructuur. In stad en land en in 
de overgangszone door de aanleg van klimaatbuffers 
waarin het water wordt vastgehouden en waaruit in 
perioden van droogte kan worden geput.

Betrek ook de bodem in de waterberging
Bij de berging van water gaat het niet alleen om de 
opslag in open water of gesloten bergingsbassins, 
maar ook om de opslag in de diepe ondergrond.  
Betrek ook de bodem in de mogelijkheden water op te 
slaan, zet sterker in op het herstel van de natuurlijke 
sponswerking van bodems. Met het intensieve grond-
gebruik en de inzet van steeds zwaardere machines 
hebben veel bodems hun oorspronkelijke spons-
werking verloren. Met een goed bodembeheer kunnen 
weer bodems worden ontwikkeld met een goede 
vocht- en zuurstofhuishouding, een hoog stofgehalte, 
een goede infiltratiecapaciteit en een gezond bodem-
leven waardoor de bodem weer beter in staat is water 
op te nemen tijdens een crisissituatie. 

Het beter benutten van het beschikbare water is in 
het bijzonder van belang in gebieden die voor hun 
zoetwatervoorziening geheel zijn aangewezen op het 
hemelwater, zoals Texel, waar al goede ervaringen zijn 
opgedaan met het optimaliseren van een effi ciënte 
waterbenutting. Hier wordt water in de ondergrond 
opgeslagen om het in tijden van droogte op te 
 pompen.

Het programma COASTAL geeft aan hoe een groot-
schalige, georganiseerde inzet van de ondergrond voor 
opslag en levering van zoetwater kan leiden tot een 
robuuste zoetwatervoorziening. Dit programma laat 
zien hoe de ondergrond, aanvullend op de boven-
grond, een belangrijke bron en opslaglocatie kan zijn 
voor een duurzame zoetwatervoorziening. 

Herstel tussenboezems
Een polder is een laaggelegen, door de mens perma-
nent drooggelegd stuk land dat door ringdijken wordt 
omgeven en waarbinnen het waterpeil kunstmatig 
wordt geregeld. Het overtollige water wordt vanuit de 
polder naar de hoger gelegen boezem opgemalen, van 
waaruit het wordt afgevoerd naar rivier, zee of meer. 
Waar het hoogteverschil tussen maaiveld en boezem 
te groot was werd het water via een tussenboezem 
getrapt naar de feitelijke boezem opgemalen.
Deze tussenboezems vormden in velerlei opzichten 
een interessante toevoeging. Door het extensie-
ve gebruik en het natte karakter waren zij rijk aan 
natuurwaarden, zowel waar het flora (orchissoorten) 
als fauna (rietvogels) betreft. Vanuit het watersys-
teem waren zij interessant omdat zij twee kanten op 
konden werken. Ten tijde van wateroverschot droegen 
zij bij aan de waterberging, terwijl zij ten tijde van 
droogte water aan de polder konden naleveren.
Later maakte de introductie van eerst het stoom-
gemaal gevolgd door elektrische gemalen het moge-
lijk het water in één slag hoger op te malen. Daarmee 
zijn in de loop der tijd veel van deze tussenboezems 
verloren gegaan. 

Herstel van de tussenboezem kan een interventie op 
de schaal van het watersysteem zijn, die zowel bij-
draagt aan versterking van het waterbergend vermo-
gen als kan bijdragen aan het tegengaan van droogte. 

4.5	Waterbeschikbaarheid	en	-kwaliteit
In Noord-Holland wordt het leidingwater betrokken 
uit het IJsselmeer, de Lek (via het Amsterdam-Rijnka-
naal), de Bethunenpolder en uit het grondwater van 
het Gooi.

PWN pompt water uit het IJsselmeer bij Andijk en uit 
de Lek bij Nieuwegein. Een deel van dit oppervlak-
tewater wordt direct gezuiverd tot drinkwater, een 
ander deel wordt voorgezuiverd en gaat via grote 
leidingen naar de duinen tussen Bergen en Wijk aan 
Zee waar het wordt geïnfiltreerd. De zandpassage 
filtert schadelijke stoffen en bacteriën uit het water. 
Een aantal weken later wordt het geïnfiltreerde water 
weer opgepompt. Na een laatste zuivering met zand-
filters gaat het door het leidingnet naar de huishou-
dens en bedrijven in Noord-Holland.

Een deel van het drinkwater komt uit ’t Gooi. Op de 
heide bij Laren wordt grondwater opgepompt uit win-
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putten van 40 tot 80 meter diep. Om te voorkomen 
dat de natuur verdroogd is de hoeveelheid grondwater 
die hier kan worden opgepompt begrensd. Dat maakt 
dat niet genoeg grondwater uit de heide kan wor-
den opgepompt om alle consumenten in ‘t Gooi van 
drinkwater te voorzien. Daarom wordt drinkwater van 
Waternet toegevoegd. Dit drinkwater is gemaakt van 
oppervlaktewater uit het Amsterdam-Rijnkanaal en 
de Bethunepolder.

De vraag naar drinkwater neemt door een toenemen-
de bevolking en een groeiende economie toe. Drink-
waterbedrijven waarschuwen dat het watersysteem 
door verdroging, verzilting en vervuiling van drink-
waterbronnen tegen zijn grenzen aanloopt, terwijl 
de watervraag toeneemt. Zij moeten voor 2030 meer 
drinkwater produceren om aan hun wettelijke plicht 
te voldoen. Dat betekent dat inname, zuivering en 
distributie van water moeten worden opgeschaald. 
Naar de toekomst zijn nieuwe winlocaties nodig en/of 
moeten nieuwe gebieden in gebruik worden genomen 
waar water kan worden ingelaten en gezuiverd of kan 
worden opgeslagen. 

Dat heeft implicaties voor het huidige RO-beleid, dat 
moet voorkomen dat potentiële winlocaties en/of 
gebieden die geschikt zijn om water in te laten, te zui-
veren en op te slaan tegen de tijd dat ze nodig zijn niet 
meer beschikbaar zijn doordat ze met andere functies 
zijn ingevuld of doordat zich in de omgeving strijdige 
functies hebben ontwikkeld. Gebieden waarvan wordt 
verwacht dat die op termijn nodig zijn voor water-
winning, waterzuivering en/of wateropslag moeten  
nu al voor dat toekomstig gebruik worden bestemd.

Daarnaast moet als parallel spoor een zuiniger 
omgang met leidingwater worden ingezet. Op dit 
moment gebruiken we gemiddeld 128 liter leiding-
water per dag. Dunea heeft samen met VP Delta en 
Arcadis het 50 liter huis ontwikkeld, gebaseerd op een 
combinatie van gedragsverandering, hergebruik en 
een efficiënter gebruik van water. Dergelijke inno-
vaties hebben alleen kans van slagen wanneer zij in 
bouw besluiten (Rijk) en verordeningen (provincie en 
gemeenten) worden vastgelegd.

4.6	Beter	benutten	
De verminderde beschikbaarheid van zoetwater 
dwingt tot het efficiënter benutten van het water, dat 
geldt zowel voor het gebruik door de landbouw als 

voor het gebruik door industrie en de bereiding van 
drinkwater.

Landbouw
Dat in de landbouw een flinke efficiency-slag ten 
aanzien van het watergebruik mogelijk is toont de 
recente ontwikkeling in de glastuinbouw. Hemelwater 
wordt in grote bassins opgeslagen, druppelirrigatie 
dient vrijwel exact de benodigde hoeveelheid water 
toe, overtollig water of water dat via verdamping weer 
vrijkomt wordt opgevangen en hergebruikt. Met als 
gevolg dat de glastuinbouw in het watergebruik nage-
noeg zelfvoorzienend is.
In de akkerbouw en bollenteelt is in het watergebruik 
voor irrigatie winst te behalen. De huidige beregening 
onttrekt grote hoeveelheden aan het oppervlakte-
water en is weinig efficiënt, ongeveer 1/3 van het 
water verwaait, 1/3 verdampt en slechts 1/3 komt aan 
het gewas ten goede. Een overstap naar druppelirriga-
tie leidt tot een substantieel minder watergebruik. In 
combinatie met ondergrondse opslag van geïnfiltreerd 
regenwater neemt de afhankelijkheid van de beschik-
baarheid van zoet oppervlaktewater af.

Stem het peilbeheer af op ‘het nieuwe normaal’.
De klimaatverandering noopt tot een peilbeheer 
gebaseerd op ‘het nieuwe normaal’, waarbij de zomers 
droger worden en de droogteperiode steeds eerder  
intreedt. Nu wordt het waterpeil al vroeg in het 
voorjaar omlaag gebracht, opdat de boeren vroeg met 
de machines het land op kunnen. Daarmee neemt de 
natuurlijke watervoorraad af, waardoor deze gebieden 
eerder met een watertekort kampen. 

Het lijkt beter in het voorjaar langer het hoge winter-
peil aan te houden. Tegenover het nadeel dat men dan 
pas later met zware machines het land op kan staat 
het voordeel dat het gewas en de natuur- in de zomer 
minder last van droogte zal ondervinden.

Stem de gewaskeuze af op de heersende watercondities
De gewaskeuze kan beter op de watercondities ter 
plekke worden afgestemd door gewassen die veel 
water vragen te telen op gronden die van nature nat 
zijn of in staat zijn water vast te houden en na te 
leveren. 

Om de verzilting tegen te gaan worden in grote delen 
van Noord-Holland watergangen regelmatig met 
zoetwater doorgespoeld. Dit vergt grote hoeveel-
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heden zoetwater. De kwaliteit van het water wordt 
afgestemd op de eisen die het gewas stelt. Deze 
 strategie is op termijn niet volhoudbaar. 

Door de gewassen af te stemmen op de watercondi-
ties wordt fors op het watergebruik bespaard. Het is 
niet logisch bollen te telen op verziltende gronden. 
Beter is op zoek te gaan naar alternatieve gewassen 
die een hoger zoutgehalte van het water tolereren. 
Op Texel zijn eerder proeven gedaan met de teelt van 
aardappelen die ook onder verziltende omstandig-
heden goed produceren.

Industrie en huishoudens 
We moeten het zoete hemelwater opvangen, vast-
houden en beschikbaar maken, in plaats van het zo 
snel mogelijk richting zee af te voeren. 
Hemelwater kan op groene daken langer worden 
vastgehouden. Hemelwaterafvoeren kunnen worden 
afgekoppeld waarbij het water wordt opgevangen 
in reservoirs om te gebruiken voor koeling in droge 
tijden. Toepassing van een ‘grijs’ watersysteem maakt 
hergebruik van water mogelijk en leidt tot besparing 
aan leidingwater.

In het vervolg moet ieder nieuwbouw- of renova-
tieproject duurzaam en drinkwaterrobuust worden 
uitgevoerd. Juist in de gebouwde omgeving zijn er 
mogelijkheden minder (kraan)water te gebruiken 
zonder dat het ten koste gaat van comfort en vesti-
gingsklimaat. Het eerder aangehaalde initiatief van 
het ’50 liter-huis’ (Dunea, VP Delta en Arcadis) wijst 
uit dat het mogelijk is het dagelijks huishoudelijk 
watergebruik vergaand terug te brengen. Die reductie 
moet deels worden bereikt door bewustwording bij 
de gebruiker, deels door aanpassingen (zuinig, opslag, 
hergebruik) in het watersysteem op het niveau van 
de individuele woning. Implementatie hiervan vergt 
aanpassingen aan verordeningen en het bouwbesluit.

Beprijzing
Beprijzing is een effectief middel om een efficiënter 
gebruik te bereiken. 
Water is kostbaar, maar dat vertaalt zich niet naar 
de prijs van leidingwater. Water is dermate goedkoop 
dat de gebruiker een kwistige omgang met het water 
nauwelijks in de portemonnee voelt.

Tegelijkertijd is water een essentiële levensbehoefte 
die voor iedereen bereikbaar moet zijn. 
Door bij leidingwater met een gestaffelde prijs te 
werken wordt ook op individueel niveau een kritisch 
watergebruik gestimuleerd. Een gestaffelde prijs 
kan ertoe leiden dat het noodzakelijk huishoudelijk 
gebruik goedkoper wordt maar een excessief water-
gebruik dermate kostbaar wordt dat men zich wel 
tweemaal bedenkt eer men weer de sproeiinstallatie 
aanzet of een zwembad in de tuin bouwt. 

4.7	Grondwater
Grondwater maakt wezenlijk deel uit van de water-
keten, denk alleen al aan het drinkwater en de natuur 
in de binnenduinrand en in Gooi-en Vechtplassen 
die direct afhankelijk is van het kwelwater dat hier 
uittreedt. 
De in 4.6 voorgestelde gestaffelde prijsvorming voor 
leidingwater mag er niet toe leiden dat bedrijven hun 
eigen grondwaterputten gaan slaan. Zo mag ook 
de verwachte afname van de beschikbaarheid van 
zoetwater niet leiden tot een grotere onttrekking van 
het grondwater. In principe mag er jaarlijks niet meer 
grondwater aan het systeem worden onttrokken dan 
dat de natuur toevoegt.

Mogelijk dat met de afname van de beschikbaar-
heid van zoetwater de maatschappelijke druk op 
het grondwater toe gaat nemen. Het grondwater is 
echter onze meest natuurlijke bron, en ook voor deze 
bron geldt dat die niet onuitputtelijk is. Ook voor het 
grondwater geldt dat hiermee zuinig moet worden 
omgegaan. Om weerstand te bieden aan de maat-
schappelijke druk die als gevolg van oplopende schaar-
ste kan ontstaan en te voorkomen dat er overmatige 
onttrekking van grondwater plaats kan vinden kan het 
nodig zijn de wet- en regelgeving op grondwateront-
trekking aan te scherpen.
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B.5 Combineren van opgaven

De transitie van de landbouw, het stoppen van de 
bodemdaling, herstel van de biodiversiteit, klimaat-
adaptatie zijn opgaven die direct met de waterop-
gaven zijn verbonden. Maar ook bij andere grote 
opgaven als de energietransitie, de woningbouw, de 
bossenstrategie zijn er koppelkansen. 

Het ontbreekt ons aan de ruimte om ieder van deze 
opgaven als een eigenstandige opgave tot een oplos-
sing te brengen. Koppeling van opgaven biedt kansen 
om tot een kostenreductie te komen. Daarbij kunnen 
juist vanuit de combineerde aanpak de meest interes-
sante omgevingen ontstaan. 
De sleutel ligt in het combineren van de wateropgaven 
met de andere grote opgaven waar Noord-Holland 
voor staat.

5.1	 Duurzame	landbouw

5.1.1	 Landbouw	in	transitie
Onder druk van de veelheid aan opgaven die op het 
buitengebied afkomt en onder invloed van de techno-
logische innovaties gaat de landbouw  richting 
2050-2100 sterk veranderen. Internationale afspra-
ken ten aanzien van CO2, waterkwaliteit, stikstof en 
bio diversiteit dwingen de landbouw tot vergaande 
aanpassingen. 

De inzet van data gestuurde landbouwmachines die 
lichter, wendbaarder en slimmer zijn biedt kansen 
voor een efficiëntere omgang met water, grond- en 
meststoffen en voor de ontwikkeling van een grotere 
landschappelijke verscheidenheid.

Meervoudige betekenis van het buitengebied
Het buitengebied is in toenemende mate naast voed-
selproducent tevens uitloopgebied voor de stedeling, 
regenton, dynamo en koelmotor van de stad als ook 
leefgebied voor tal van plant- en diersoorten. Niet 
alleen de rol van het buitengebied verandert, ook 
de rol van de landbouw als één van de belangrijke 
beheerders van het buitengebied is in transitie. De 
boer ontwikkelt zich van producent steeds meer rich-
ting producent annex beheerder, waarbij het accent 
van gebied tot gebied kan verschillen. Naast gebieden 
waar de boer primair producent is zullen er gebie-
den zijn waar deze in overheersende mate de rol van 
beheerder zal aannemen.

Wetenschappers schetsen ontwikkelrichting
In 2021 bepleitten Cees Veerman (boer en oud land-
bouwminister) en Louise Veth (emeritus-hoogleraar 
ecologie en voorzitter van Deltaplatform herstel bio-
diversiteit) de ontwikkeling van een grotere menging 
op bedrijfsniveau, waarbij de natuur niet naast maar 
mét de landbouw wordt ontwikkeld. Hierbij wordt de 
productiefunctie van de landbouw sterker vervloch-
ten met de overige functies die het buitengebied in 
toenemende mate moet vervullen en verwerven de 
boeren een deel van inkomen uit vergoedingen voor 
diensten op het gebied van recreatie, watermanage-
ment, natuurbeheer en landschapsonderhoud. Deze 
verbreding van de inkomsten opent de weg voor een 
bedrijfsvoering die is gericht op ‘beter’ in plaats van 
‘meer’. 
Tegelijkertijd pleit een groep Wageningse wetenschap-
pers, waaronder de hoogleraren landgebruiksplanning 
(Martha Bakker) en Milieusysteemanalyse (Wim de 
Vries) voor een regionale zonering, gebaseerd op 
bodemvruchtbaarheid en landbouwkundige waarde. 
Op de meest vruchtbare gronden worden de hoogste 
opbrengsten behaald met de minste inzet van kunst-
mest en bestrijdingsmiddelen. Op minder vruchtbare 
gronden moeten veel kunstmest en bestrijdings-
middelen worden ingezet om een relatief bescheiden 
opbrengst mogelijk te maken, met een verhoudings-
gewijs hoge milieulast als gevolg. Dit leidt tot een 
onderscheid tussen gebieden die produceren voor 
de wereldmarkt en gebieden die zich toeleggen op 
extensivering gekoppeld aan productie voor de lokale 
markt. 

Complementaire ontwikkeling klei- en veengebieden
Hieruit volgen essentieel verschillende ontwikkel-
perspectieven voor de landschappen van de twee 
meest in Noord-Holland voorkomende bodemtypen: 
de zeekleipolders en het veengebied. In de zeeklei-
polders ligt – binnen de uitgangspunten van een duur-
zame, circulaire en regeneratieve ontwikkeling – het 
accent op de hoogproductieve landbouw, in combinatie 
met versterking van het landschappelijke raamwerk. 
De veenweidegebieden kampen met een gebrekkige 
draagkracht van de bodem. Het productief vermogen 
van deze gronden is beperkt. Hier moet ‘alles uit de 
kast worden gehaald’ om een bescheiden opbrengst te 
kunnen behalen. Tegenover de natuurlijke handicaps 
van de bodem staat echter ook de potentie die de 
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nabijheid van de stad voor het verdienmodel biedt. De 
veenweiden van Noord-Holland grenzen aan / liggen 
op steenworp afstand van steden als Amsterdam, 
Alkmaar, Zaanstad, Purmerend, Hilversum en Weesp. 
De nabijheid van een kapitaalkrachtige en kritische 
markt biedt kansen voor een versterkte positieve 
wederkerigheid tussen stad en land, waarbij het land 
zich richt op het produceren van ‘goederen met meer-
waarde’ ten behoeve van de stad, producten met een 
verhaal, producten waar de stad zich mee verbonden 
voelt.  
In de veenweides ontwikkelt de extensieve grondge-
bonden landbouw; extensieve akkerbouw en vee-
houderij, zonder bestrijdingsmiddelen en met zo min 
mogelijk gebruik van kunstmest en een waterpeil dat 
is afgestemd op het bodembehoud. Extensieve boeren 
leggen zich toe op de productie van hoogwaardige 
markt- en streekproducten, vooral ten behoeve van 
de om- en aanliggende steden. Om hun inkomen te 
ondersteunen worden zij beloond voor ecosysteem-
diensten als natuurbeheer, waterberging en instand-
houding van de biodiversiteit.

In deel C -gebiedsbeschouwingen- wordt het perspec-
tief voor de veengebieden nader uitgewerkt.
 
5.2	Energie	en	klimaat	

Vernatting in combinatie met de aanleg van 
zonnevelden
Het dusdanig vernatten van veenweidegebieden dat 
de bodemdaling wordt gestopt leidt tot een sterk 
verminderde draagkracht van de graszode, waardoor 
voortzetting van het agrarisch gebruik als weideland 
voor groot vee niet langer mogelijk is. Wel is het 
denkbaar deze gebieden te benutten voor de aanleg 
van zonneparken, waarbij brede rietkragen langs de 
watergangen de natuurlijke inpassing vormen. 

Klimaatcorridors; tijdelijke gebruik als reservering 
voor de langere termijn
Benoem gebieden waarvan men nu verwacht dat men 
die over 25 jaar mogelijk nodig heeft voor maatrege-
len om de waterveiligheid op orde te houden (dijk- en 
duinverbreding / kustlijnontwikkeling) of mogelijk in 
wil zetten voor waterberging of waterwinning als  

‘klimaatcorridor’ en koppel hieraan een tijdelijk gebruik.
In een provincie als Noord-Holland, waar de druk op 
de grond zo groot is, is het schier ondoenlijk ruimte te 
reserveren voor een mogelijk toekomstige inzet ten 
behoeve van het op peil houden van de waterveilig-
heid of als waterbergingsgebied of waterwingebied. 
De koppeling van klimaatcorridors aan vormen van 
tijdelijk grondgebruik voorkomt dat de reservering 
voor een ongewis gebruik in de toekomst het af gaat 
leggen tegen de bestemming ten behoeve van een 
acute noodzaak. 

De koppeling van klimaatcorridors aan energietransi-
tie kan hierin mogelijk uitkomst bieden. 
De energietransitie is sterk innovatief en maakt een 
razendsnelle technologische ontwikkeling door. 
Mogelijk zijn maatregelen die vandaag worden geno-
men over 25 jaar alweer door de tijd ingehaald. 
Ontwikkel deze klimaatcorridors nu als zonnepark, 
met een concessie die over 25 jaar verloopt. Op die 
manier ‘koop je tijd’ en kan men over 25 jaar, vanuit de 
kennis van dat moment, opnieuw bepalen waar men 
de dan vrij komen de gronden het best voor in kan 
zetten.

5.3	Duurzame	verstedelijking
Noord-Holland heeft een unieke geschiedenis op 
het gebied van het ontwikkelen van steden in water-
complexe gebieden. Al in de zestiende en zeventiende 
wist men de sompige gronden aan de monding van 
het IJ te transformeren tot één van ‘s werelds fraai-
ste binnensteden. Ook elders (Weesp, Monnicken-
dam, Edam, Haarlem, Beverwijk, Hoorn, Enkhuizen, 
Medemblik) wist men binnensteden te ontwikkelen 
die 400 jaar later nog altijd hogelijk worden gewaar-
deerd (zie ook retrospectief, 2.8).

Het ‘geheim’ van deze stedelijke ontwikkeling was een 
diepgeworteld besef dat men pas kon gaan bouwen 
nadat de waterhuishouding op de toekomstige situa-
tie was afgestemd. Eerst werd de waterstructuur aan-
gelegd, het stelsel van grachten en sluizen. Pas nadat 
die gereed was kon men starten met de bouw van de 
pakhuizen, werkplaatsen en grachtenpanden.

Die directe relatie tussen waterbouw en stedenbouw, 
waarbij het water van meet af aan als bepalend 
element in de stedenbouwkundige ontwikkeling 
wordt geïntegreerd, is voorwaarde voor een duurzame 
verstedelijking.

Vorige pagina’s: 
Afb. 69. Visualisatie de Cirkel rond
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De klimaatverandering maakt het meer dan ooit 
noodzakelijk het wateraspect te integreren in de 
stedenbouwkundige ontwikkeling, zowel waar het de 
waterveiligheid betreft als het beperken van water-
overlast tijdens en na piekbuien als het voorkomen 
van droogteschade in perioden waarin geen of nauwe-
lijks neerslag valt. Daarbij speelt de aanwezigheid van 
oppervlaktewater in de steden een belangrijke rol in 
het tegengaan van hittestress.
Het gaat bij de verstedelijkingsopgave om drie vragen: 

• 	Waar kunnen we een duurzame stedelijke 
ontwikkeling entameren?

• 	Hoe kunnen we daarbij het water dusdanig 
in de ontwikkeling integreren dat naar de 
toekomst waterproblemen beheersbaar zijn en 
er tegelijkertijd wijken ontstaan die interessanter 
zijn om te wonen, te werken, te vertoeven en 
bijdragen aan herstel van de biodiversiteit.

• 	Wat zijn daarbij de mogelijkheden voor een 
slimme samenhang tussen stad en land in de 
overgangszone tussen beide?

Afb. 70 a en b. Visualisaties VISTA landschapsarchitectuur en stedenbouw
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Afb. 71 a en b. Singel Rotterdam droog en nat
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Afb. 71 c en d. Waterplein Urbanisten
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Waar?
Vanuit het water bezien bouwt men idealiter niet op 
plekken waar de kans op overstromingen, hetzij als 
gevolg van een dijkdoorbraak, hetzij als gevolg van 
hevige regenval, groot is. Ook heeft het vanuit bodem 
en water niet de voorkeur te bouwen op zettings-
gevoelige bodems. Vanuit de drinkwatervoorziening 
ligt het niet in de rede te bouwen op plekken die voor 
de waterwinning van essentiële betekenis zijn of 
worden en uit het oogpunt van de voedselvoorziening 
is het niet wenselijk gronden met een hoogproductief 
vermogen aan de landbouw te onttrekken. 

Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat voor een 
deel van deze bezwaren oplossingen te vinden zijn, 
denk aan adaptief bouwen, met vloerpeilen die ook 
bij hoge waterstanden drooglegging garanderen of 
plattegronden waarbij de meer gevoelige functies 
op hoogte zijn gesitueerd en de begane grond wordt 
gereserveerd voor functies waar water minder schade 
aan kan brengen.

Functiebestemmingen worden echter niet altijd 
bepaald door bodem en water, vaak zijn aspecten als 
werkgelegenheid, bereikbaarheid, ontwikkelen van 
kritische massa meer bepalend. Dan is het van belang 
dat je aangeeft hoe je op die plek toch een verant-
woorde ontwikkeling kunt bewerkstelligen, opdat ook 
op die suboptimale locatie zo goed mogelijk tegen-
moet kan worden gekomen aan aspecten als water-
veiligheid en het beperken van wateroverlast.

Hoe?
De woningbouwopgave biedt vandaag de mogelijkheid 
de duurzame wijken van de toekomst te realiseren. 
Wijken die niet alleen reageren op de huidige condi-
ties, maar die bovenal slim inspelen op de condities 
zoals die in 2050/2100 gelden. Wijken waar het aspect 
‘water’ van meet af in de ontwikkeling van het steden-
bouwkundig plan is meegenomen. 
•  Wijken waar voldoende ruimte is gecreëerd voor 

de opvang van extra water tijdens en na piek buien, 
bijvoorbeeld door de introductie van ‘water-
pleinen’ en ‘stedelijke uiterwaarden’: gebieden die 
tijdelijk gecontroleerd onder water kunnen lopen 
zonder dat dit tot schade of hinder leidt.

•  Waar straten zodanig zijn ingericht dat het water 
de straat inloopt in plaats van dat het de woningen 
of winkels binnenstroomt.

•  Waar vloerpeilen zijn afgestemd op de hoogste 

waterpeilen die uit de verschillende klimaats-
cenario’s volgen en waar de woningplattegronden 
zodanig zijn dat mocht het water toch hoger 
reiken de schade beperkt blijft.

•  Waar voldoende water aanwezig is om aan, op en 
in te recreëren en waar men in de warme zomer-
maanden verkoeling vindt.

•  Met groene daken waar het water langer wordt 
vastgehouden, waar de hemelwaterafvoeren 
van het riool zijn ontkoppeld en het water naar 
bergingsbassins wordt geleid. Vanuit die ber-
gingsbassins sijpelt het water de ondergrond in of 
wordt het als grijs water gebruikt om gebouwen 
te koelen en sanitair door te spoelen. 

•  Waar de aanvoerwegen verhoogd liggen, opdat zij 
– mocht zich onverhoopt toch een overstroming 
voordoen – als evacuatieroute kunnen worden 
ingezet.

5.4	Mobiliteit
In het overgrote deel van Noord-Holland vond het 
transport tot diep in de twintigste eeuw overwegend 
over het water plaats. In het agrarisch gebied vorm-
den de watergangen, tot het moment dat bij ruil-
verkavelingen vaarpolders zijn omgezet naar rijpol-
ders, de belangrijkste ontsluiting. In de steden lagen 
de pakhuizen, als distributiecentra van hun tijd, aan 
het water. Steden werden onderling verbonden door 
trekvaarten, aangelegd als snelwegen ’avant la lettre’. 
Water was de dominante schakel in het mobiliteits-
systeem.

Vandaag de dag heeft het transport over het land 
die positie overgenomen. Maar we zien ook hoe het 
vervoer over de weg vastloopt. Snelwegen kunnen de 
toegenomen verkeersintensiteit niet aan en ook in de 
binnensteden loopt het verkeer vast. De bevoorrading 
van de winkels in de binnensteden verloopt steeds 
moeizamer en de toename van het thuiswinkelen 
heeft geleid tot een enorme groei aan bezorgdiensten. 

De vraag is of al dat transport via snelwegen – die 
veelal vrijwel parallel aan de waterwegen liggen –  
en/of over de hobbelige keitjes die langs de grachten 
voeren moet verlopen of dat we het watersysteem 
opnieuw kunnen inzetten voor het dagelijks transport. 
Transport over water biedt grote voordelen voor het 
vervoeren van vrijwel alle producten. Het is betrouw-
baar, kosteneffectief, efficiënt én geeft een forse 
CO2-reductie. De oplopende chauffeurstekorten en 
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hoge brandstofprijzen maken juist nu het vervoer over 
water extra interessant. 

Voor het grootste deel van het watersysteem van 
vandaag geldt dat het niet op de eerste plaats is aan-
gelegd voor transportdoeleinden en daarmee ook niet 
is ontworpen met het oog voor de transportmogelijk-
heden. Toch lijkt het watersysteem daar in beginsel 
goede kansen voor te bieden. Het is interessant te 
onderzoeken in hoeverre het watersysteem met het 

wegnemen van enkele bottlenecks en het aanvullen 
van nu nog ontbrekende schakels meer geschikt kan 
worden gemaakt om als mobiliteitssysteem in te 
zetten.

De opgaven ten aanzien van het watersysteem en de 
mobiliteitsopgave worden nu als afzonderlijke opga-
ven, met afzonderlijke probleemeigenaren, gezien. 
Het verbinden van deze opgaven kan leiden tot nieuwe 
perspectieven.

Noord-Holland staat voor een breed pallet aan grote 

opgaven. Het ontbreekt ons aan de ruimte om ieder 

van deze opgaven als een eigenstandige opgave tot een 

oplossing te brengen. 

De sleutel ligt in het combineren van de wateropgaven 

met de andere grote opgaven waar Noord-Holland 

voor staat.
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B.6 Dilemma’s richting 2100

6.1	 Inleiding
Richting 2100 wordt de vraag hoe we het beschikba-
re water gaan verdelen prangend. Waar we nu nog 
gewoon zijn dat het water altijd en overal in voldoen-
de mate beschikbaar is om in al onze behoeften te 
voorzien is het onvermijdelijk dat we in de toekomst 
gaan kiezen waarvoor we het beschikbare water wel 
of niet gaan inzetten. 

Richting 2100 wordt ook de vraag hoeveel ruimte we 
het water willen bieden  relevant; hoeveel ruimte 
willen/kunnen we in Noord-Holland vrijmaken voor 
het al dan niet tijdelijk bergen en opslaan van water? 
Daarbij komt ook de vraag of en hoe we ruimte kun-
nen reserveren voor toekomstige dijkversterkingen, 
noodbergingsgebieden of waterwinlocaties.

Richting 2100 wordt ook de vraag relevant hoe we 
omgaan met het water van het IJsselmeer en welk peil 
we daar in de toekomst willen aanhouden.
Richting 2100 speelt ook de vraag hoe Nederland – en 
daarmee ook Noord-Holland – om wil gaan met zijn 
mondiale verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
behoud van de natuurkwaliteiten van de Waddenzee.
Dit alles vraagt om regie op nationale en regionale 
schaal. Het kan niet anders dan dat Noord-Holland 
daarbij tegen duivelse dilemma’s aanloopt. 

6.2	Inzet	van	zoetwater	

6.2.1	 Het	dilemma	van	de	verzilting	in	de	Kop	van	
Noord-Holland
In de Kop van Noord-Holland heeft de bollenteelt zich 
op de gronden direct achter de duinen voortvarend 
ontwikkeld. Deze teelt is afhankelijk van de beschik-
baarheid van water met een laag chloride gehalte. 
Juist in deze zone leidt de zeespiegelstijging tot een 
versterkt binnendringen van zout kwelwater. Om de 
verzilting tegen te gaan moeten de watergangen in dit 
gebied blijvend worden doorgespoeld met zoet water 
dat vanuit het Markermeer (inlaat Schardam) wordt 
ingelaten en via de Schermerboezem naar Den Helder 
voert waar het op de Waddenzee wordt uitgemalen. 
Met het verder stijgen van de zeespiegel is het de 
vraag of en hoelang deze strategie volhoudbaar is. Er 
zal immers steeds meer zoetwater moeten worden 
aangevoerd om hier de bollenteelt te kunnen continu-
eren. 

Naast het watervraagstuk speelt hier het vraagstuk 
van de kustverdediging in relatie tot de zeespiegel-
stijging en de opgave de bodemkwaliteit te herstellen. 
De duinrij is hier uitzonderlijk smal en de kustlijn heeft 
hier de natuurlijke neiging zich oostwaarts te verplaat-
sen.
Wettelijke gebruiksnormen van voedingsstoffen 
maken het steeds moeilijker op deze zandige gronden 
het organisch stofgehalte op peil te houden. Door 
beperkingen in de fosfaataanvoer kan ook organische 
stof uit mest en compost, die ook fosfaat bevatten, 
minder worden gebruikt.

Bovenbeschreven complex aan knelpunten en opga-
ven roept de vraag op of men in de toekomst prioriteit 
geeft aan voortzetting van de bollenteelt – een econo-
misch sterke sector die veel in de bedrijfsvoering heeft 
geïnvesteerd – of dat men besluit over te schakelen op 
vormen van grondgebruik die zich verhouden tot de 
verziltende condities en beter aansluiten op de opga-
ven ten aanzien van herstel bodemkwaliteit en borgen 
van de waterveiligheid. 

In het eerste geval kan men denken aan de omscha-
keling naar bollensoorten met een hogere zouttole-
rantie met bollenbedrijven die in velerlei opzichten 
zelfvoorzienend zijn en geen druk op bodem en water-
systeem leggen. 
In het tweede geval kan men denken aan de overstap 
naar teelten die meer zoutresistent zijn. Op Texel zijn 
goede ervaringen met de teelt van aardappelsoorten 
die ook onder meer zoute omstandigheden gedijen. 
Maar het is evenzeer denkbaar dat deze gronden op 
termijn uit cultuur worden genomen ten behoeve van 
duinverbreding in combinatie met de opslag van zoet 
water of voor de ontwikkeling van bos of moeras-
natuur. In deel C, gebiedsbeschouwingen, worden 
verschillende scenario’s uitgewerkt.

6.2.2	Het	dilemma	van	de	diepe	
veenweidegebieden
Het dilemma ‘waar gaan we in de toekomst het water 
voor inzetten’ is wellicht het meest pregnant in de 
veenweiden, een voor Noord-Holland karakteristiek 
landschapstype van grote cultuurhistorische en ecolo-
gische betekenis. 
Om de karakteristieke veenweiden – vaak belang-
rijke  weidevogelgebieden – te behouden moeten deze 
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gebieden worden vernat. Idealiter wordt het water 
opgezet tot 20 cm onder maaiveld. Dat vergt echter 
de inzet van veel zoet water. Water dat er niet – of niet 
altijd – is. Dat betekent dat we als samenleving keuzen 
moeten maken:
•  Kiezen we voor vernatting van alle veenweidege-

bieden om zo de bodemdaling en uitstoot van CO2 

tegen te gaan, met als gevolg dat elders  minder 
water voor landbouw en industrie beschikbaar is?

•  Of kiezen we voor vernatting van alleen de 
belangrijkste veenweidegebieden en laten we de 
rest van het veengebied geleidelijk aan verdrogen, 
met bodemdaling en uitstoot van CO2 als gevolg?

•  Of kiezen we er voor het gehele veengebied te 

Afb. 72 a en b. Verschillende landschappen bij verschillende vernatting. Bron: Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw
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vernatten door de inlaat van zout water, met een 
aanzienlijke verschuiving in flora en fauna en een 
ander ruimtelijk beeld als gevolg? 

•  Of stoppen we in zijn geheel met de aanvoer van 
zoetwater naar de veengebieden opdat we dat 
water elders voor andere doeleinden kunnen 
inzetten?

Star of flexibel peilbeheer
Ten aanzien van de veengebieden speelt nog een keuze 
die van invloed is op de watervraag, en dat is de keuze 
voor een gefixeerd of een meer flexibel peilbeheer. 
Het opzetten van het water tot 20 cm -maaiveld kost 
vooral veel water wanneer een star peilbeheer wordt 
gehanteerd. Wanneer men het waterpeil permanent 
op -20 wil houden dan vergt dat vooral zo veel water 
omdat men dan altijd aan het inlaten (als droog is) of 
uitmalen (als het regent) is. 

Bij een flexibel peilbeheer, bijvoorbeeld wanneer men 
het peil laat schommelen tussen -10 en -30, speelt 
dit probleem echter al veel minder. De veen(weide)
discussie richt zich op één optimaal gefixeerd peil 
(inclusief onderwaterdrainage) terwijl ook hier dyna-
miek, met een meer natuurlijke fluctuatie, positieve 
effecten kan hebben (en wellicht goed combineerbaar 
is met extensivering landbouw en verbetering natuur- 
en milieukwaliteit.)

6.2.3	Het	dilemma	van	het	Noordzeekanaal	
Het Noordzeekanaal is zowel een belangrijke vaar-
verbinding als een cruciale schakel in de waterhuis-
houding van Noord-Holland. Deze twee functies staan 
in toenemende mate met elkaar op gespannen voet.
Om over het gehele Noordzeekanaal één waterpeil te 
kunnen realiseren zijn in de negentiende eeuw zowel 
aan de westzijde, bij IJmuiden, als aan de oostzijde 
sluizen aangelegd. Aan de oostkant van Amsterdam 
sluiten de Oranjesluizen het IJ af van de toenmalige 
Zuiderzee.

Bij de opening van het kanaal in 1876 lagen bij de 
uitmonding op de Noordzee bij IJmuiden twee sluizen; 
de Kleine sluis en de Zuidersluis. Wanneer de Staat 
het kanaal in 1883 overneemt wordt tot de aanleg 
van een derde sluis, de Middensluis, besloten. Al in de 
jaren twintig van de 20e eeuw blijkt deze sluis te klein 
en wordt weer een grotere sluis toegevoegd. In 1928 
wordt de Noordersluis – als grootste sluis ter wereld –  
in gebruik genomen. Nadien zijn bij de toegang tot het 

kanaal twee havenhoofden aangelegd. Steeds groter 
wordende schepen nopen tot een verbreding van de 
doorgang. In de jaren zestig van de vorige eeuw is 
de invaartopening verbreed van 260 meter naar 750 
meter en is de vaargeul verdiept tot 15 meter. 

De laatste tien jaar maken jaarlijks ongeveer 9.000 
zeeschepen gebruik van het Noordzeekanaal, waarbij 
een verschuiving heeft plaatsgevonden van kleine 
naar grotere schepen. Het aantal grote schepen (van 
70.000 ton en meer) dat de sluizen passeert, stijgt 
tussen 1997 en 2007 van 91 naar 306. Tot de aanleg 
van de nieuwe zeesluis was de Noordersluis de enige 
van de vier sluizen bij IJmuiden die deze grote zee-
schepen kon schutten. 80% van de lading bereikte de 
haven van Amsterdam via de Noordersluis.

De afmetingen van de Noordersluis, de benutting 
van de capaciteit en de leeftijd van de sluis (bouw-
jaar 1928) maakten wederom de aanleg van een 
nieuwe, grotere sluis noodzakelijk. Daarop is tussen 
de  Noorder- en Middensluis de veel grotere Zeesluis 
IJmuiden ontwikkeld. Met een lengte van 500 meter, 
een breedte van 70 meter en een diepte van 18 meter 
is dit opnieuw de grootste zeesluis ter wereld.  

Met de bouw van de Zeesluis IJmuiden is de zoutlast 
op het Noordzeekanaal fors toegenomen. 
Bij iedere schutting stroomt ongeveer 10.000 ton 
zoutwater het Noordzeekanaal binnen; twee keer zo 
veel als eerder bij de oude Noordersluis het geval was. 
De zoutinvloed reikt tot aan de monding van het 
Amsterdam-Rijnkanaal – 19 kilometer verder – dat 
wordt gebruikt voor de inlaat van zoetwater in de 
landbouwpolders en de natuurgebieden. Het verder 
oprukken van de verzilting kan zelfs de drinkwater-
winning bij Nieuwersluis bedreigen.
De verzilting van het Noordzeekanaal is van direc-
te invloed op de waterkwaliteit van de aanliggen-
de gebieden en daarmee op de ontwikkeling van 
landbouw en natuur in deze gebieden. Dit leidt tot 
spanning tussen de scheepvaart op het kanaal en het 
grondgebruik langs het kanaal. 

Rijkswaterstaat wil de nadelige gevolgen van een te 
hoge zoutconcentratie in het Noordzeekanaal voor 
natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoor-
ziening in de omgeving beperken door het selectief 
afvoeren van zoutwater via het Spui- en Gemaal-
complex IJmuiden. De methode van selectieve 
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onttrekking is op kleinere schaal al toegepast bij 
gemaal De Helsdeur (Den Helder) waar die werkt. In 
het Binnen spuikanaal voor de spuisluis en het gemaal 
komt een betonnen wand met een opening op een 
diepte tussen 16 en 23 meter. Door de bodem voor de 
wand aanzienlijk te verdiepen zal het zwaardere zoute 
water zich hierin verzamelen. Bij het afvoeren van het 
water stroomt het zoute water vanuit de onderste 
waterlaag door de opening. De wand houdt het zoete-
re water in de bovenste waterlaag van het Noordzee-
kanaal tegen.

Mocht onverhoopt blijken dat selectieve onttrekking 
op deze schaal onvoldoende werkt dan komt men 
voor de vraag of het gebruik van het Noordzeekanaal 
als vaarroute voor grote schepen zich laat combine-
ren met haar positie in het zoetwatersysteem en met 
continuering van het grondgebruik in de aanliggende 
gebieden dat op de beschikbaarheid van zoetwater is 
gebaseerd. Dan staat Noord-Holland voor een nieuw 
dilemma. Gaan we voor het behoud van de haven-
functies op de huidige locatie of voor het veiligstellen 
van de zoetwatervoorziening en continuering van het 
grondgebruik grenzend aan het Noordzeekanaal? In 
deel C, gebiedsbeschouwingen, wordt het scenario 
van een zeewaartse verplaatsing van de havens verder 
uitgewerkt.

6.3	Dilemma’s	in	het	ruimtegebruik	
De klimaatverandering brengt hierin een keerpunt. 
Naar de toekomst zal voor het bergen en vasthouden 
van het water meer ruimte nodig zijn. Hoeveel meer 
hangt af van het gebied. Experts hebben berekend dat 
tot 2050 gemiddeld 5% van het buitengebied nodig zal 
zijn voor de opvang en berging van extra neerslag en 
nog eens 5% voor de toename tussen 2050 en 2100.
Dat stelt ons voor een nieuw dilemma, gebruiken 
we ons land om huizen te bouwen, bollen te telen, 
voedsel te verbouwen of om de beschikbaarheid van 
water te garanderen en wateroverlast te beperken? 
Of creëren we de ruimte voor het water niet op het 
land maar vinden we die ruimte op het IJsselmeer? De 
dreiging van een mogelijk watertekort kan goeddeels 
worden voorkomen door een betere benutting van het 
IJsselmeer, door het toestaan van een grotere band-
breedte in het peilbeheer. Het toestaan van één meter 
peilfluctuatie leidt tot een natuurlijker peilbeheer met 
een aanzienlijk grotere buffercapaciteit. In dat geval 
kan een veel minder grote toename van het areaal 
water ‘op land’ volstaan (zie ook 6.4)

6.4	Het	dilemma	van	het	peilbeheer	op	het	
IJsselmeer	

Los van de onder 6.3 aangekaarte ruimtevraag staat 
Noord-Holland ten aanzien van het IJsselmeer voor 
het dilemma of men het peil op het huidige niveau 
handhaaft of dat men het peil met de zeespiegel mee 
laat stijgen. 
In het eerste geval hoeft er aan de dijken om het 
IJsselmeer / Markermeer / Gooi- en IJmeer vanuit de 
waterveiligheid weinig extra te worden gedaan en zal 
ook geen verlies aan buitendijks Natura 2000 gebied 
plaatsvinden. Daar staat tegenover dat het IJsselmeer 
dan niet langer via natuurlijke weg het overtollig 
water op de Waddenzee zal kunnen spuien. Pomp-
installaties moeten worden ingezet om een toene-
mend peilverschil te overbruggen.

Besluit men het peil van het IJsselmeer mee te laten 
stijgen met de zee, dan is een verdere versterking van 
de keringen langs het IJsselmeer onontkoombaar. Ook 
gaat dit gepaard met een aanzienlijk verlies aan bui-
tendijks Natura 2000 gebied hetgeen vervolgens moet 
worden gecompenseerd. Het hoger peil op het bui-
tenwater van het IJsselmeer leidt binnendijks ook tot 
een toenemende druk op de ondergrond, waardoor 
meer zout water vanuit de diepe ondergrond naar 
boven kan treden. Deze variant heeft het voordeel 
dat hiermee de buffercapaciteit van het IJsselmeer / 
Markermeer belangrijk toeneemt waardoor achter 
de dijken minder ruimte voor waterberging hoeft te 
worden ontwikkeld.

6.5	Het	dilemma	van	de	Waddenzee
De Waddenzee is zowel Natura 2000 gebied als  
UNESCO werelderfgoed. 
De wadplaten, die bij laag water droogvallen, zijn eco-
logisch van mondiale betekenis. Zij vormen belangrijke 
rust- en zooggebieden voor bruinvissen en zeehonden. 
Daarnaast bieden zij een essentieel rust- en foerageer-
gebied aan tal van vogelsoorten op hun halfjaarlijkse 
trek van noord naar zuid en omgekeerd. De Wadden-
zee biedt deze vogels op hun lange reis een onmis-
baar tussenstation waar zij bij kunnen tanken en aan 
kunnen sterken. Deze trekvogels voeden zich met de 
schelpdieren en de wormen die zij op de drooggevallen 
platen kunnen aanboren. Behoud van de wadplaten 
is dan ook van essentieel belang voor behoud van het 
mondiaal ecosysteem. 
Met het stijgen van de zeespiegel dreigen de wad-
platen in de Waddenzee te verdrinken.
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Wadplaten kunnen in principe meegroeien met de 
zeespiegelstijging. De vraag is echter of de groei de 
verwachte stijging kan bijhouden. Naarmate deze 
sneller verloopt neemt het risico toe dat wadplaten 
permanent onder water komen te staan. Dat heeft 
desastreuze gevolgen voor de Waddenzee; dan zal 
alles wat afhankelijk is van die wadplaten verdwijnen. 

Het ‘verdrinken’ van de zandplaten kan tot op zekere 
hoogte worden tegengegaan door extra zandsuppletie 
op de platen. In de Oosterschelde is geëxperimenteerd 

met innovatieve technieken als de inzet van kleine 
‘zandmotoren’ die maken dat het sediment in het 
water hoger opwervelt waardoor het de bovenkant 
van de platen beter weet te bereiken. Ook dan is de 
vraag hoe lang we in staat zijn met deze technische 
ingrepen het systeem met droogvallende platen in 
stand kunnen houden of dat we – om het tij te keren –  
moeten besluiten tot de ontwikkeling van een nieuw 
wadachtig milieu in gebieden die nu nog land zijn. 

Waar we nu nog gewoon zijn dat water altijd en overal in 

voldoende mate beschikbaar is om in al onze behoeften te 

voorzien is het onvermijdelijk dat we in de toekomst gaan 

kiezen waarvoor we het beschikbare water wel of niet 

gaan inzetten. Het kan niet anders dan dat Noord-Holland 

daarbij tegen duivelse dilemma’s aanloopt.
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B.7 Wat vraagt dat van governance en samenleving?

De	wateropgave	moet	hoger	op	de	bestuurlijke	
agenda!
Een goed bestuur brengt de problemen van vandaag 
tot een oplossing en is tevens de problemen van mor-
gen voor.
Daartoe moet de wateropgave in de volle breedte 
hoog op de bestuurlijke agenda. De komende vier 
jaar moeten belangrijke besluiten worden genomen 
over hoe we op termijn de waterveiligheid denken te 
organiseren, over hoe we het beschikbare zoet water 
zo optimaal mogelijk kunnen aanwenden, over hoe we 
de drinkwatervoorziening veiligstellen, over hoe we de 
aan het water verbonden biodiversiteit zo goed moge-
lijk kunnen veiligstellen etc. Majeure besluiten die we 
niet langer voor ons uit kunnen schuiven. Alleen door 
tijdig voor te sorteren op de veranderende condities 
kunnen we voorkomen dat water, na stikstof, energie 
en woningbouw, het volgend hoofdpijndossier wordt. 

Het is pijnlijk te moeten constateren dat de meeste 
van de knelpunten die in deze publicatie zijn gesig-
naleerd geenszins nieuw zijn. Veel van de knelpunten 
zijn al eerder gesignaleerd, een aantal zelfs al in 1972 
bij het verschijnen van ‘Grenzen aan de groei’, beter 
bekend als het rapport van de Club van Rome. In die 
50 jaar hebben we ons gespecialiseerd in het ontwik-
kelen van geitenpaadjes, in relativeren en doorschui-
ven. Het is de huidige generatie die daar de tol voor 
betaalt.
Een verder doorschuiven kunnen we ons niet permit-
teren. Zo er al ruimte was voor uitstel is die ruimte 
inmiddels verlopen, er moet nu worden doorgepakt. 

Samenwerking	is	essentieel
De wateropgave laat zich in omvang en complexiteit 
niet overschatten en laat zich niet met lapmiddelen 
oplossen. We staan voor grote keuzen over hoe we 
naar de toekomst mét het water gaan leven, over hoe 
we ons tegen het water beschermen, waar we het 
water voor gebruiken en hoe we het watersysteem 
daarop gaan inrichten. We moeten het watersysteem 
veerkrachtiger maken om Noord-Holland klimaat-
robuust te maken. Deels kan dat door het watersys-
teem weer meer te laten werken volgens natuurlijke 
processen, deels vergt dit een reconstructie van het 
watersysteem. Dat kunnen we als provincie niet 
alleen, dat kunnen we ze zelfs niet als Nederland 
alleen. Het watersysteem van Noord-Holland ‘hangt’ 

aan de Rijn en vergt daarmee samenwerking met 
andere regio’s en landen die aan de Rijn verbonden zijn.
Een verstandige omgang met water vereist naast regie 
vooral samenwerking. Samenwerking tussen alle par-
tijen die binnen Noord-Holland bij het water betrok-
ken zijn, van bestuurder tot beheerder tot producent 
en consument, samenwerking op nationaal niveau 
maar ook afstemming op internationaal niveau. 
Willen we naar de toekomst optimaal mét het water 
kunnen leven dan zullen die partijen de handen ineen 
moeten slaan.

Communiceer	transparant	en	tijdig	over	de	
gemaakte	keuzen	
Richting 2100 ontkomen overheden niet aan moeilijke 
keuzen. Keuzen die doorwerken naar het grondge-
bruik, zowel op het schaalniveau van de ruimtelijke 
ordening als op het niveau van de individuele bedrijfs-
voering. Wees daarin transparant en communiceer 
daar tijdig over, opdat ondernemers daar hun plannen 
op kunnen afstemmen. Boeren denken in termen 
van generaties; wat voor een bedrijf wil ik aan mijn 
opvolger overdragen? Dat vergt inzicht in hoe de 
condities zich op termijn ontwikkelen. Wanneer de 
boer(in) weet dat overheid of waterschap op termijn 
zijn bedrijf niet meer het water garandeert dat hij/zij 
voor het huidige teeltprogramma nodig heeft dan kan 
hij/zij daar het bedrijfsplan op afstemmen. Dan kan 
die ervoor kiezen om maatregelen te treffen die het 
bedrijf in de watervoorziening meer zelfvoorzienend 
maken of over te schakelen op gewassen die met min-
der water toe kunnen dan wel een hoger chloridege-
halte van het water verdragen, of te stoppen in geval 
de investeringen te hoog worden.

Leg	afspraken	vast	in	een	Waterpact
In een samenleving die gewoon is dat water altijd 
en overal in de gewenste hoeveelheden en kwaliteit 
beschikbaar is – en waarin het niet nodig was om 
keuzen te maken – ontwikkelt het waterbeheer zich 
tot een (inter)nationaal verdeelvraagstuk. In droge 
perioden moeten we de rivieraanvoer internationaal 
eerlijk verdelen over de landen die voor hun zoetwater 
mede van die aanvoer afhankelijk zijn. Zo moeten we 
ook op nationaal niveau het beschikbare water eerlijk 
verdelen over de landsdelen die voor hun zoetwater 
medeafhankelijk zijn van de rivieraanvoeren.
Omgekeerd moeten we op de verschillende schaal-
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niveaus (internationaal-nationaal-regionaal -lokaal) 
voldoende ruimte creëren om te zorgen dat de rivieren 
bij een teveel aan water hun water op binnendijks 
gebieden kunnen lozen zonder daar veel schade toe te 
brengen. Afspraken hierover moeten worden vast-
gelegd in een waterpact.

Samenleving	moet	meebewegen	met	het	
watervraagstuk
Als in de inleiding (1.2) al gesteld is het watervraag-
stuk ook een maatschappelijke opgave. We moeten 
als samenleving beseffen dat -waar het de inzet van 
water betreft- niet alles altijd en overal kan. Dat we 
moeten gaan kiezen waar we het beschikbare water 
voor gaan inzetten en dat die keuzes direct doorwer-
ken in grondgebruik, lokale economie, bodemkwaliteit 
en biodiversiteit. 

Dit vraagt van de samenleving een andere attitude 
ten aanzien van het leven met water. Dat vergt een 
omslag in denken, van waterverslaafde samenleving 
naar waterbewuste samenleving. 

We moeten naar een andere omgang met het water, 
waarbij we het water minder buitensluiten en meer 
omarmen, waarin we meer met het systeem meebe-
wegen dan dat we het systeem gecontroleerd naar 
onze hand willen zetten. Waarin we het accent verleg-
gen van ‘schade voorkomen’ naar ‘schade beperken’ en 
waarin we als samenleving ook bereid zijn kortston-
dige wateroverlast te accepteren, zolang de (water)
veiligheid niet in het geding is. 

Provincie	en	waterschappen	moeten	zich	
profileren	als	waterautoriteit
In In de ruimtelijke ordening draait het vooral om het 
‘waar’ en het ‘hoe’. Dat vraagt om een scherp samen-
spel van provincie en gemeenten – die vooral over het 
‘waar’ gaan – en waterschappen die hun expertise 
in moeten zetten om het ‘hoe’ zo goed mogelijk in 
te vullen. Functiebestemmingen worden niet altijd 
bepaald door bodem en water, vaak zijn aspecten als 
concurrentiepositie, werkgelegenheid, bereikbaarheid, 
ontwikkelen van kritische massa meer bepalend.  
Dan is het van belang dat rijk en provincie aangeven 
hoe op die plek toch een verantwoorde ontwikkeling 
kan worden bereikt, opdat ook op die – vanuit bodem 
en water – suboptimale locatie zo goed mogelijk 
tegenmoet kan worden gekomen aan aspecten als 
waterveiligheid en het beperken van wateroverlast.

Provincie en Waterschappen moeten zich naar de toe-
komst meer profileren als water- en bodemautoriteit. 
Hun rol verschuift hierbij van toetsend naar partner 
die meedenkt over het waar en hoe. 

Adaptieve	planvorming
De trends in de klimaatverandering zijn duidelijk, 
alleen het tempo waarin zij zich voltrekken is onzeker. 
Dat noopt tot andere, meer adaptieve vormen, van 
planning dan waar we gewoon zijn mee te werken.
De klimaatverandering vraagt niet om een groot 
eindplan dat in een keer moet worden gerealiseerd, 
maar om een planvorming waarin je reageert op de 
actuele condities en tijdig anticipeert op toekomstige 
condities. Een planvorming die niet is gefixeerd in een 
eindbeeld maar die meebeweegt met de veranderende 
condities en daar steeds een stap op vooruitloopt. 
Met een dergelijke adaptieve planvorming hebben we 
nog maar weinig ervaring opgedaan.  

Zeespiegelstijging is een van de stuwende krachten 
achter de wateropgave, maar er is onzekerheid over 
het tempo waarin dit gebeurt. Ongeacht het scenario 
dat wordt gehanteerd vindt de grootste verandering 
plaats na 2050. Tussen 2050 en 2100 wordt een ver-
snelling van de zeespiegelstijging verwacht.  
Dat maakt het nodig om in verschillende tijdhorizon-
ten te denken. Wat moeten we nu en tot 2050 doen 
om acute problemen voor te zijn en wat moeten we 
richting 2050 in werking zetten om de wateropgaven 
ook op langere termijn het hoofd te kunnen bieden? 
Waar moeten we nu al in de planvorming ruimte 
reserveren om na 2050 op de dan ontstane werkelijk-
heid in te kunnen spelen? 

Zeespiegelstijging is een stormvloed in slow-motion; 
een tergend langzaam maar onverbiddelijk fenomeen 
dat nooit een gevoel van onmiddellijke urgentie 
 creëert. 
In dat laatste schuilt een eerste deel van de angel. 
We kunnen het nemen van de noodzakelijke kuzen en 
maatregelen niet langer voor ons uitschuiven.  
We dreigen de rode lijn, het moment waarop je nog 
slimme keuzen kunt maken, te passeren. 

Het is de combinatie van de druk op de ruimte en het 
gebrek aan acute urgentie die het op de lange termijn 
reserveren van ruimte tot een pittige opgave maakt. 
Reserveringen voor een ongewisse inzet in een verre 
toekomst zijn moeilijk te realiseren in een provincie 
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waar de druk op de ruimte hoog is. Dat wordt ver-
sterkt doordat we in ruimtelijk ordeningsland gewoon 
zijn te plannen over een periode van maximaal 30 jaar, 
waar een verstandige omgang met de wateropgaven 
een verder weggelegen tijdhorizon behoeft. 
Dat maakt dat we in de ruimtelijke ordening met 
3 tijdhorizonten moeten plannen, met ‘het nu’, ‘het 
straks’ en ‘het verre verschiet’. En dat we – juist in 
een tijd waarin de druk op de ruimte groot is – moe-
ten leren plannen met onzekerheid. We moeten niet 
alleen nu de maatregelen nemen die nodig zijn om de 
aanstaande effecten (<2050) van de klimaatverande-
ring het hoofd te kunnen bieden maar ook de ruimte 
reserveren om na 2050 de noodzakelijke maatregelen 
te kunnen nemen. 

Koppeling	met	NPLG,	PPLG	en	
gebiedsprogramma’s	is	essentieel
Denken over de omgang met water bestrijkt een veel 
langere termijn dan waar we in de ruimtelijke ordening 
mee gewoon zijn te werken. Onze ruimtelijke ordening 
is er niet op ingericht op het voorsorteren op situaties 
die zich over 30 of 50 jaar mogelijk aandienen. Die 
koppeling moet echter wel gelegd worden. We moe-
ten voorkomen dat de keuzen die we nu in de ruimte-
lijke ontwikkeling maken worden ingehaald door de 
nieuwe werkelijkheid en dan een gedegen oplossing in 
de weg staan. Voorkomen is niet alleen beter maar in 
de regel ook goedkoper.

Veel planvormen hanteren een tijdvenster waarbij 
problemen die op de langere termijn spelen letterlijk 
buiten het zicht blijven. Regeer- en coalitieakkoorden 
bestrijken een periode van 4 jaar en focussen op de 
meest acute opgaven die binnen die termijn tot een 
oplossing moeten worden gebracht. Dat betreft zel-
den de wateropgaven. Dat leidt al snel tot de gedach-
te dat de aanpak van die opgaven nog wel 4 jaar kan 
wachten, naar een volgende periode kan worden door-
geschoven. Inmiddels is het moment bereikt waarop 
dat doorschuiven niet meer kan. De wateroverlast 
tijdens en na de clusterbuien van 2021, de droogte 
van de zomer van 2022, de voortschrijdende verzilting 
laten zien dat veel van de wateropgaven urgent zijn en 
acuut aanpak behoeven.

De aanpak van bodem en water kan niet zonder een 
stip op de horizon, een handelingsperspectief voor de 
lange termijn waarop een uitvoeringsprogramma voor 
de korte termijn is gestoeld. Dat is nodig om te borgen 

dat de maatregelen die nu worden genomen ook op 
termijn ‘no-regret’ zullen blijken.

Zoals het noodzakelijk is om in de tijd door de schalen 
heen te kijken – om een visie voor de lange termijn  
te verbinden met een programma voor de korte 
termijn – is het ook nodig om in geografische zin door 
de schalen heen te kijken, om een visie op nationaal 
niveau door te vertalen naar concrete uitwerkingen op 
gebiedsniveau. Koppeling met het NPLG, het PPLG en 
de gebiedsuitwerkingen is daarin essentieel.

De klimaatverandering dwingt tot een transitie in de 
omgang met water waarbij water en ruimtegebruik 
direct met elkaar zijn verbonden.
Het Rijk moet die transitie in de omgang met water 
en de ruimtelijke implicaties die daaruit voor de korte 
en lange termijn volgen messcherp vastleggen in het 
NPLG. De provincie moet op haar beurt die transitie in 
de omgang met water en de ruimtelijke consequen-
ties die daar voor de korte en lange termijn uit volgen 
gebied specifiek en even zo messcherp uitwerken in 
haar Provinciaal Programma Landelijk Gebied dat juli 
2023 gereed moeten zijn. 

Zet	de	watertoets	eerder	en	afdwingend	in
De watertoets is een bestaand RO-instrument dat te 
vrijblijvend wordt ingezet en waarvan de mogelijkhe-
den niet ten volle worden benut. Deze wordt – als hij 
al wordt ingezet – vooral gebruikt ter toetsing achter-
af, waarbij vaak onduidelijk is welke consequenties aan 
de uitkomst van de toets worden verbonden. 
Stel de watertoets verplicht, breng deze vroegtijdig in 
het proces in en verklaar de uitkomsten van de toets 
bindend. Door de toets integraal onderdeel van het 
planproces te maken komen initiatiefnemer en de 
waterbeheerder vroegtijdig in gesprek over de water-
huishoudkundige aspecten die aan het initiatief ver-
bonden zijn. Vanuit dat gesprek kunnen zij met elkaar 
verkennen hoe die aspecten op een evenwichtige wijze 
in het plan kunnen worden meegenomen. 
 
Reserveer	ruimte	voor	toekomstige	maatregelen
Als gezegd, klimaatverandering vraagt om een meer 
adaptieve planvorming. Uitgangspunt daarbij is dat 
niet alles nu hoeft te gebeuren, maar wel dat je er op 
bent voorbereid dat maatregelen op enig moment in 
de toekomst getroffen moeten kunnen worden. Dat 
laatste maakt dat je ruimte voor toekomstige maatre-
gelen moet kunnen reserveren. 
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In Nederland blijkt het mogelijk om reserveringen voor 
de ontwikkeling van infrastructuur gedurende decen-
nia op kaart te zetten en te handhaven. De reservering 
voor de aanleg van de ‘verlengde A4’ door Midden- 
Delfland is begin jaren zestig van de vorige eeuw op 
kaart gezet en pas na ruim 40 jaar geëffectueerd.
Ruimtelijke reserveringen voor veiligheid, waterop-
slag, -winning en -zuivering zijn een stuk lastiger. 
Naar de toekomst zullen we hardere keuzes moeten 
maken in de ruimtelijke inrichting van Noord-Holland. 
Dat maakt dat we ook een weg moeten vinden om 
dergelijke reserveringen in het RO-instrumentarium, 
waaronder de provinciale omgevingsverordening, op 
te nemen.  

Zie	de	wateropgave	als	kans!
Het retrospectief laat zien hoe Noord-Holland zich  
– waar het de omgang met water betreft – de afgelo-
pen 2000 jaar herhaaldelijk opnieuw heeft uitgevon-
den. De klimaatverandering noopt wederom tot een 
fundamenteel andere omgang met water; we moeten 
onze verhouding tot het water andermaal opnieuw 
‘uitvinden’. 

Nu we het water nog maar beperkt aan kunnen passen 
aan het leven en zullen we in toenemende mate ons 
leven in de delta moeten aanpassen aan het water.
Dat is naast een maatschappelijke opgave (van een 
waterverslaafde naar een waterbewuste samenleving) 

vooral ook een ruimtelijke opgave. Deze opgave biedt 
de kans om de ruimtelijke, ecologische en economi-
sche kwaliteit van onze provincie hernieuwd kracht bij 
te zetten!

De wateropgave gaat het landschap van Noord-Hol-
land ingrijpend veranderen en biedt daarbij kansen om 
Noord-Holland sterker te profileren. Iedere waterop-
gave biedt de gelegenheid oplossingen te ontwikkelen 
die niet alleen het betreffende probleem weten te 
tackelen maar tegelijkertijd de situatie oneindig veel 
interessanter maken om in te wonen, te werken, te 
vertoeven en de ecologische kwaliteit versterken. 
 
Zeespiegelstijging en opdringende verzilting zijn niet 
alleen voor Noord-Holland een significant probleem, 
alle deltagebieden in de wereld kampen hiermee 
en zijn op zoek naar alternatieve veiligheidsstrate-
gieën en een adaptieve omgang met de verzilting. 
Noord-Holland kan hierin voorbeelden stellen, kan 
de wereld laten zien hoe je een waddenmilieu ook bij 
een stijgende zeespiegel in stand houdt of hoe onder 
verziltende omstandigheden een productief landschap 
van ecologische kwaliteit kan worden ontwikkeld.
Zoals Rotterdam zich presenteert als stad die slim 
omgaat met wateroverlast, zo kan Noord-Holland 
zich internationaal profileren als showcase voor een 
adaptieve omgang met zeespiegelstijging en  verzil-
ting. 

Noord-Holland heeft zich, in de omgang met water, de 

afgelopen 2000 jaar herhaaldelijk opnieuw uitgevonden.  

De klimaatverandering maakt dat we onze verhouding tot 

het water andermaal opnieuw moeten uitvinden.

Nu we het water nog maar beperkt aan kunnen passen aan 

het leven ontkomen we er niet aan ons leven in toenemende 

mate aan te passen aan het water.
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C1 Inleiding

1.1	 Doel	van	dit	deel	C
De wateropgave is maar één van de grote opgaven 
waar Noord-Holland voor staat. Richting 2100 ziet 
Noord-Holland zich voor een breed spectrum aan 
majeure opgaven gesteld, denk aan de energietran-
sitie, de transitie van de landbouw, de eiwittransitie, 
herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie, tegen-
gaan bodemdaling en CO2 uitstoot, woningbouw, 
mobiliteit.

Deel C, gebiedsbeschouwingen, gaat in op de moge-
lijkheden die ontstaan wanneer men de wateropgave 
tijdig weet te verbinden met de andere grote opgaven. 
Vast staat dat de wateropgaven tezamen met die 
andere ‘grote opgaven’ het landschap van Noord-Hol-
land aanzienlijk zal doen veranderen. Die verandering 
zal sneller gaan dan we gewoon zijn en ingrijpender 
blijken dan we gewend zijn. Deel C wil laten zien dat 
er keuzen mogelijk zijn ten aanzien van de weg die we 
met dat veranderingsproces ingaan, en dat er – wan-
neer we de denkpatronen die zijn ontwikkeld in de 
periode waarin de grote opgaven nog niet als zodanig 
werden (h)erkend durven te verlaten – wellicht veel 
meer mogelijk is dan dat we nu denken.
Deel C beschouwt voor een aantal gebieden de moge-
lijke toekomsten vanuit een vrije blik. Het biedt geen 
ontwerpen, maar beoogt wel het denkkader te verrui-
men en het debat over de vraag ‘wat voor een provin-
cie kan Noord-Holland in 2100 zijn?’ aan te jagen.
 
1.2	 Een	meer	ontwikkelgerichte	attitude	is	

dringend	noodzakelijk
Onze samenleving kent in zijn algemeenheid een con-
servatieve houding ten opzichte van het landschap. 
Doorgaans wordt het landschap beleefd als iets dat 
‘altijd zo geweest is’ en bij voorkeur ‘altijd zo moet 
blijven’. Het eerste is een misvatting, het tweede een 
onmogelijkheid.

In werkelijkheid is ons landschap een dynamisch 
fenomeen, continu in ontwikkeling. Wie het landschap 
van 2022 vergelijkt met dat van 1962 ziet welk een 
ontwikkeling het landschap de afgelopen 60 jaar heeft 
doorlopen. De komende 60 jaar zal het landschap van 
Noord-Holland onder druk van de grote opgaven waar 
we nu voor staan – energietransitie, wonen en werken, 
herstel biodiversiteit, voedseltransitie, reductie CO2 
uitstoot, transitie van de landbouw, verbeterde bereik-

baarheid, duurzaamheid en circulariteit – alleen maar 
sneller en ingrijpender veranderen. De enige constante 
is de verandering. Verandering is inherent aan een 
levend landschap.  

Men moet de ontwikkeling niet willen tegenhouden, 
dat is een strijd die men op voorhand verliest. De 
opgave is de ontwikkelingen zodanig te geleiden dat 
de kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven, 
de knelpunten tot een oplossing worden gebracht 
en waar mogelijk nieuwe gebiedskwaliteiten worden 
toegevoegd, en dat alles zodanig dat het landschap 
‘zijn verhaal kan blijven vertellen’.  

Hierbij moeten we naar oplossingen zoeken die zowel 
‘werken’ als ‘waarde toevoegen’. Oplossingen die het 
betreffende probleem weten te tackelen en die tege-
lijkertijd maken dat de situatie daarmee interessanter 
wordt om in te wonen, te werken, te vertoeven en aan 
ecologische veerkracht wint.

Doorgaans zijn oplossingen er op gericht dicht bij de 
bestaande situatie te blijven, om zo de ‘schade’ zoveel 
als mogelijk te beperken. Deze behoudende attitu-
de gaat voorbij aan de kans om met de oplossing / 
ontwikkeling nieuwe kwaliteit aan de omgeving toe 
te voegen. Het beperken van schade is altijd een goed 
uitgangspunt, maar mag nooit het ontwikkelen van 
nieuwe kwaliteit in de weg staan. 

In veel gevallen gaan we het niet langer redden met 
‘pleisters plakken’, met technische aanpassingen 
alleen, en zal een ingrijpender verandering aan het 
systeem noodzakelijk zijn. Ook dan geldt dat met de 
ontwikkeling moet worden aangesloten op de ken-

Het Noord-Hollands 

landschap is een dynamisch 

fenomeen, continu in 

ontwikkeling.



Leven met Water NH — Deel	C	–	 Gebiedsbeschouwingen 121

Afb. 73 a. Noord-Holland in 1962
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Afb. 73 b. Noord-Holland in 2022
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merken van de plek opdat het landschap zijn verhaal 
kan vertellen en dat de ontwikkeling moet worden 
aangewend om nieuwe kwaliteit aan het landschap 
toe te voegen opdat in alle opzichten – van economie 
tot ecologie – een interessanter landschap het gevolg 
is. 

De grote opgaven die nu tegelijkertijd op het land-
schap van Noord-Holland afkomen kunnen alleen 
in onderlinge samenhang tot een oplossing worden 
gebracht. Het ontbreekt ons aan de ruimte om ieder 
van die opgaven afzonderlijk tot een oplossing te 
brengen en in de gecombineerde aanpak valt een 
aanzienlijke reductie van de kosten te behalen. Daarbij 
leidt juist die gecombineerde aanpak doorgaans tot de 
meest interessante omgevingen. 

Met alle opgaven die op Noord-Holland afkomen zal 
een strategie gericht op ‘pappen en nathouden’ steeds 
vaker niet volstaan. We ontkomen niet aan een meer 
radicale verandering waarbij technische ingrepen wor-
den gekoppeld aan een benadering die meer is geënt 
op de kenmerken van het natuurlijk systeem. Dit derde 
deel van ‘Leven met water NH’ geeft voor een aantal 
van deze situaties mogelijke richtingen weer. 

De snelheid en de ingrijpendheid van de veranderingen 
vergen veel van het omgevingsbeleid. Dat zal naar de 
toekomst nog meer dan thans moeten balanceren 
tussen bescherming van het bekende cultuurland-
schap en het stimuleren van een nieuw landschap. 
Daarin ligt een uitdaging voor het Provinciaal Pro-
gramma Landelijk Gebied.

1.3	 De	tovenaar	en	de	profeet	moeten	samen	
aan	de	bak

De inleiding van deze publicatie haalt het boek “De 
tovenaar en de profeet” (2021) aan. In een interview 
bekent schrijver Charles Mann dat hij zich aanvanke-
lijk -toen hij aan het boek begon- het meest verwant 
voelde met de profeet maar dat hij gaandeweg ging 
twijfelen en steeds meer ging geloven in de kracht 
van de tovenaar. Uiteindelijk bracht hem dat tot de 
conclusie dat je beiden nodig hebt, dat de profeet niet 
zonder de tovenaar kan. 

De afgelopen 2000 jaar heeft de tovenaar in 
Noord-Holland de overhand gekregen. Nu zien we, 
mogelijk in reactie daarop, een versterkte belang-
stelling voor de boodschap van de profeet. Om het 
watersysteem veerkrachtiger te maken zullen we 
weer meer van het natuurlijk systeem gebruik moeten 
maken. Maar het is een illusie te denken dat die pro-
feet het voortaan wel alleen kan. We hebben beiden 
nodig. Wie eenmaal in het natuurlijk systeem heeft 
ingegrepen heeft zich veroordeeld tot een voortdu-
rend sleutelen aan dat systeem. In Noord-Holland kan 
de profeet niet zonder de tovenaar, waarbij de balans 
tussen beiden per situatie zal verschillen. 

Met alle opgaven die op Noord-Holland afkomen  

zal een strategie gericht op ‘pappen en nathouden’  

steeds vaker niet volstaan.
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C2  Gebiedsbeschouwingen

2.1	 Duinzoom	Kop	van	Noord-Holland	
De Kop van Noord-Holland – het gebied benoorden 
het Camperduin – vindt zijn oorsprong in een drie-
tal voormalige wadeilanden (Petten, Callantsoog, 
Huisduinen) die later door stuifdijken met elkaar zijn 
verbonden waarna het achterliggend kweldergebied 
in cultuur is genomen (zie afbeelding 4 uit deel A, 
retrospectief). Het gebied wordt gekenmerkt door een 
smalle duinrij, die messcherp overgaat in de achterge-
legen bollenlanden.  

In dit gebied spelen tenminste twee complexe 
wateropgaven:
•  De waterveiligheid in relatie toe de zeespiegel-

stijging 
•  Het omgaan met de opdringende verzilting als 

gevolg van de zeespiegelstijging

Waterveiligheid
Als gezegd zijn de duinen hier erg smal en een stijging 
van de zeespiegel zal hier op termijn tot nieuwe | 
maatregelen – hetzij zeewaarts, hetzij landwaarts –  
nopen om de waterveiligheid aan de normering te 
laten voldoen.

De kustlijn is hier meer dan gemiddeld onderhevig aan 
erosie. Van nature heeft de kustlijn hier de neiging zich 
landwaarts te verplaatsen. Tot aan het besluit tot het 
dynamisch handhaven van de kustlijn (1990) heeft 
de kustlijn zich geleidelijk steeds verder oostwaarts 
verlegd. (74) 

Tussen 2050 en 2100 wordt een sprong in de zee-
spiegel stijging verwacht. Dat maakt dat direct in grij-
pen mogelijk nog niet aan de orde is, maar ook dat het 
wel gewenst is zones te reserveren om te zijner tijd 
wel de maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn 
om de waterveiligheid op peil te houden.
  
Omgaan met verzilting
Achter de smalle duinrij is de toenemende zoutdruk 
als gevolg van de stijgende zeespiegel direct voelbaar. 
Veel van deze gronden zijn in gebruik als bollengrond. 
Deze teelt is afhankelijk van de beschikbaarheid van 
water met een laag chloride gehalte. Juist in deze zone 
leidt de zeespiegelstijging tot een versterkt opdringen 
van zout kwelwater. Om hier de bollenteelt over-
eind te houden wordt steeds meer zoet water vanuit 
het Markermeer (inlaat Schardam) ingelaten om de 
watergangen door te spoelen en verzilting van de 
bodem tegen te gaan. 

Met het stijgen van de zeespiegel neemt de zoutlast 
toe hetgeen voortzetting van de bollenteelt op deze 
gronden zowel economisch als maatschappelijk  
verder onder druk zet. Het is, ook op basis van de 
verdringingsreeks, niet vanzelfsprekend dat in de 
toekomst de levering van zoetwater ten behoeve van 
de bollenteelt vanuit waterschap en/of overheden ten Afb. 74. Kustlijn verplaatst zich landwaarts, vergelijking  

1700 – 1900- 2000
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aller tijden gegarandeerd is. Dat maakt het zinvol om 
voor dit gebied verschillende scenario’s, met en zon-
der bollenteelt, te onderzoeken. Scenario’s die eco-
nomisch haalbaar zijn en zowel de maatschappelijke 
als de natuurlijke vitaliteit van het gebied versterken. 

Voortzetting	van	de	bollenteelt
Een eerste scenario is voortzetting van de bollenteelt, 
onder voorwaarde dat deze verder verduurzaamt, 
(de sector werkt daar al hard aan, deels gedwongen 
door de aangescherpte wet- en regelgeving) en geheel 
zelfvoorzienend wordt ten aanzien van de beschik-
baarheid van water.

Dit kan ertoe leiden dat de sector overschakelt op 
bolgewassen die een hoger zoutgehalte van het water 
tolereren, haar eigen waterbergingsbassins ontwikkelt 
en voor de bewatering van de traditionele beregening 
overstapt naar een meer efficiënte druppeldrainage.

Ook in dit toekomstbeeld geldt het adagio van de 
Nationale Omgevingsvisie: ‘meervoudig ruimtegebruik 
gaat boven enkelvoudig ruimtegebruik’. Die meer-
voudigheid kan worden bereikt door een versterkte 
koppeling met recreatie en toerisme, als ook door een 
versterkte groene dooradering van het bollencom-
plex, hetgeen het bollengebied ook buiten het seizoen 

letterlijk meer tekening geeft. In de zuidelijke duin- en 
bollenstreek werden de bollenvelden tot in de jaren 
zestig van de vorige eeuw omkaderd door beuken-
hagen. Deze gaven beschutting aan het gewas, maar 
boden ook een leefomgeving aan tal van insecten, 
vogels en kleine zoogdieren. Daarbij droegen zij ook 
buiten het bloeiseizoen belangrijk bij aan de aantrek-
kelijkheid van de bollenstreek. (75)

Alternatieve	agrarische	aanwending	van	de	
gronden
Alternatief scenario is het vervangen van de bollen 
door teelten die minder hinder ondervinden van de 
opdringende verzilting. Op Texel is al ervaring opge-
daan met de verbouw van aardappelrassen die onder 
verziltende omstandigheden toch gedijen. Mogelijk 
is ook de verbouw van graan, dat minder kritisch is 
ten aanzien van het chloridegehalte van het water, 
een alternatief. Dat graan kan vervolgens worden 
verwerkt tot grondstof voor de levensmiddelenindus-
trie. Nederlands graan zou onvoldoende zonne-uren 
genieten om voor menselijke consumptie geschikt te 
zijn, maar voor de globalisering gebruikte men toch 
ook lokaal graan om brood te bakken. Toepassing van 
graan uit de eigen omgeving draagt bij aan verkorting 
van de keten, één van de doelstellingen uit de Voedsel-
visie 2020-2030 van de provincie Noord-Holland. 

Afb. 75. Ansichtkaart van de Bollenstreek
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Inzet	op	waterconservering,	natuurontwikkeling,	
recreatie	en	toerisme
Dit derde scenario gaat uit van een radicale omvor-
ming van een brede strook bollengronden achter de 
duinen tot een nat natuurgebied waarin het kwel-
water wordt opgevangen en opgeslagen. In dit ‘kwel-
dorado’ (76 ) ontwikkelt zich een rijkgeschakeerde 
vegetatie die optimaal profiteert van het schone en 
mineraalrijke water dat aan de duinvoet uittreedt. Dit 
gebied dient tevens als opslag van water, als natuurlijk 
reservoir dat in tijden van droogte kan worden aan-
gewend om het achterliggend agrarische gebied van 
water te voorzien.  

Dit kweldorado wordt ontwikkeld in combinatie met 
een versterkte recreatief-toeristische ontwikkeling 
van de kust van de Kop van Noord-Holland. Recreatie 
en toerisme vervangen de bollenteelt als econo-
mische motor. In navolging van Petten worden ook 
Callantsoog, Grote Keeten, Julianadorp en Huisduinen 
doorontwikkeld tot badplaatsen met een onderschei-
dende identiteit, gebaseerd op de culturele eigenheid. 
Bij Callantsoog wordt aangesloten op het vrijgevoch-
ten karakter van de voormalige eilandbewoners, Grote 

Keeten wordt versterkt als veilige familiebadplaats, bij 
Julianadorp is de kritische massa aanwezig voor een 
boulevard-ontwikkeling en in Huisduinen kan worden 
ingespeeld op het militair verleden, met de Stelling 
van Den Helder en de Atlantikwall. (77)

Deze badplaatsen worden met elkaar verbonden 
door een fietspad dat vanaf Camperduin tot aan Den 
Helder over het strand voert en zo de verschillende 
karakters met elkaar verbindt. (78 a en b). 

Landwaartse duinverbreding
Het omvormen van de duinzoom tot kweldorado is 
een eerste mogelijkheid, maar ook kan deze zone 
worden ingezet voor versterking van de waterveilig-
heid door een landwaartse verbreding van het duin. 
Daarmee wordt de kustverdediging voorbereid op de 
sprong in de zeespiegelstijging die naar verwachting 
tussen 2050 en 2100 optreedt. Daarmee wordt het 
duingebied ook dermate breed dat onder het duin een 
zoetwaterbel tot ontwikkeling kan komen. Deze stelt 
de smalle landtong die Noord-Holland noord feitelijk 
is op termijn beter in staat om in de eigen zoetwater-
vraag te voorzien.

Afb. 76. ‘Kweldorado’ in de duinzoom
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Zeewaartse kustversterking
De kustlijn van IJmuiden tot aan Den Helder heeft zich 
in de loop der eeuwen – als gevolg van erosie – gelei-
delijk steeds verder oostwaarts verplaatst. Alternatief 
voor de bovenbeschreven landwaartse kustversterking 
is een zeewaartse verbreding van het duin, in com-
binatie met een havenontwikkeling bij Den Helder. 
In dat geval vormen het noordelijk havenhoofd van 
IJmuiden en het zuidelijk havenhoofd bij Den Helder 
de ‘boekensteunen’ waartussen de zeewaartse verbre-
ding van het duingebied plaats kan vinden. Hiermee 
worden de duinen die in het kader van de ‘Zwakke 
Schakel’ voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewe-
ring zijn aangelegd doorgetrokken tot aan Den Helder.

2.2	Energy	oriënted	development;	Den	Helder	
De directeur van het Planbureau voor de leefomge-
ving, – prof Hans Mommaas – stelt dat in de toe-
komst de beschikbaarheid van energie bepalend wordt 
voor de ruimtelijke ontwikkeling. Daarmee is de ont-
wikkeling van de energie-infrastructuur een machtig 
middel in de sturing van de ruimtelijke ontwikkeling, 
machtiger en doeltreffender dan een structuurschema 
of streekplan in het verleden ooit geweest is. 

Naast Velsen is Den Helder een tweede plek in 
Noord-Holland waar ‘windenergie van zee’ aan land 
kan komen. Onder voorwaarden van een daarop 
afgestemde ontwikkeling van de energieinfrastructuur 
én een sterk verbeterde bereikbaarheid over land biedt 
dit kansen voor een gevarieerde ruimtelijke ontwik-
keling, gekoppeld aan een sterk sociaal- economisch 
perspectief. 

De vraag ‘wat willen we met de Kop van Noord-Hol-
land?’ is nauw verbonden met de vraag ‘wat kunnen 
we nog in de MRA?’.  
In de MRA speelt een veelheid aan grote ruimte-
vragende opgaven: er moet ruimte worden gecreëerd 
om ‘bereikbare woningen’ te ontwikkelen, er is een 
grote ruimtevraag voor bedrijven, Schiphol claimt 
ruimte om mee te kunnen in de internationale concur-
rentie, havengebieden worden omgevormd tot woon-
locaties en de ruimte voor zware industrie staat onder 
druk. Deze veelheid aan ruimtevragende functies 
versterkt de urgentie om binnen de MRA te zoeken 
naar meervoudig/multifunctioneel ruimtegebruik om 
de beschikbare ruimte efficiënter te benutten. 

Hierbij is de kanttekening op zijn plaats dat er niet 
alleen ruimte ‘verloren’ gaat, er komt op termijn ook 
ruimte ‘vrij’:
•  In de haven van Amsterdam is meer dan twee der-

de van de inkomende goederen fossiel. Amster-
dam is de grootste benzinehaven ter wereld en 
is een grote speler op het gebied van overslag 
van kolen. De transitie van fossiele brandstoffen 
naar herwinbare energie maakt dat op termijn 
mogelijk aanzienlijke arealen haventerrein vrij 
zullen komen die mogelijk ruimte kunnen bieden 
aan alternatieve havenbedrijvigheid, aan woning-
bouw of aan de ontwikkeling van zware industrie. 
‘Mogelijk’ omdat de verwachting is dat een deel 
van de ruimte voorlopig nog nodig zal zijn voor 
de opslag van fossiele energie, onder meer voor 
de doorvoer naar Duitsland, en een deel van de 
vrijkomende ruimte zal worden aangewend voor 

Afb. 77. Atlantikwall centrum 
Huisduinen
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Afb. 78 a en b. Recreatieve ontsluiting over het strand (referentie Venice Beach, Los Angeles)
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de opslag van waterstof.
•  De maatregelen die Tata Steel, Cacoa en Schiphol 

nemen om hinder en uitstoot terug te dringen 
zullen op termijn leiden tot andere milieucirkels 
en daarmee andere ontwikkelruimte.

•  Ook de technologische vernieuwing in de lucht-
vaart, met elektrisch opstijgen en landen, zal op 
termijn laanpassingen aan het LIB (luchtvaart 
indelings besluit) mogelijk maken waarmee moge-
lijk nieuwe ontwikkelruimte voor woningbouw 
ontstaat.

Het knelpunt zit hem in het gegeven dat de ruimte – 
waar die al vrijkomt – pas op termijn vrijkomt terwijl 
een deel van de ruimteclaims, en met name die ten 
aanzien van het ‘bereikbaar wonen’, op korte termijn 
om een oplossing vragen. We hebben nú de ruimte 
nodig die mogelijk op termijn vrijkomt. Op de korte 
termijn dreigen binnen de MRA de diverse grote opga-
ven die tegelijkertijd op het gebied afkomen elkaar 
klem te zetten.

Wanneer het zo is dat we – nu of op termijn – in de 
MRA niet meer de havens kunnen ontwikkelen die we 
nodig hebben, woningen kunnen bouwen die bereik-
baar zijn, de zware industrie kunnen huisvesten, dan 
loont het te onderzoeken in hoeverre de regio Den 
Helder de ruimte kan bieden om de programmatische 
druk op de MRA te verlichten. Daarbij zijn verschillen-
de scenario’s denkbaar.

In het lichtste scenario ontwikkelt Den Helder op de 
plaats waar de energie van zee ‘aan land’ komt een 
waterstoffabriek die de windenergie van zee omzet 
in vloeibaar waterstof. Een daarop aangepast onder-
gronds leidingnet distribueert dit waterstof vanuit 
Den Helder naar de MRA en verder én via de Afsluitdijk 
naar noordwest Europa. 
Tegelijkertijd ontwikkelt Den Helder zich tot inter-
nationaal centrum van beheer en onderhoud van 
de off-shore windparken. Daartoe wordt – hetzij 
zeewaarts hetzij achter de duinrij – een nieuw haven-
complex ontwikkeld waar ook de koninklijke marine 
gebruik van maakt.  

Eind negentiende eeuw zijn bij Scheveningen de duinen 

doorsneden voor de aanleg van de visserijhavens. Tot die 

tijd lagen de bomschuiten op het strand. Nog in 1975 is de 

Scheveningse haven ‘op land’ uitgebreid met een derde 

haven.  

Verplaatsing van de marinehaven naar de Noordzee-
kust maakt deze haven niet alleen beter bereikbaar 
maar verlicht ook de milieudruk op de kwetsbare 
Waddenzee.
Een buitengaatse ontwikkeling van de haven heeft 
als bijkomend voordeel dat dit de stroming langs de 
kust verlegt, waardoor deze minder gevoelig wordt 
voor afslag en zich mogelijk van een erosieve kust 
ontwikkelt tot een kust die – al dan niet natuurlijk – 
aangroeit.

De ontwikkeling van de waterstoffabriek, de off-shore 
maintenance en de doorontwikkeling van de marine-
haven versterken de werkgelegenheid in de Kop van 
Noord-Holland en leiden tot een versterkte vraag naar 
woningen. Daar biedt de Kop ook de ruimte toe. De 
relatief bescheiden druk op de grond maakt het hier 
eerder mogelijk bereikbare woningen te bouwen dan 
in bijvoorbeeld de MRA het geval is.

Vervolgscenario
In het programmatisch zwaarder geladen vervolgs-
cenario gaat de ontwikkeling van Den Helder verder. 
Het bescheiden havencomplex dat ten behoeve van 
de marine en het beheer van de offshore windparken 
is ontwikkeld wordt uitgebreid en verbonden met 
het Noord-Hollands kanaal. Dat laatste maakt het 
mogelijk dat de havens van Den Helder, IJmuiden en 
Amsterdam zich tot een complementair havenstelsel 
ontwikkelen.
Daarmee ontstaat hier ook potentie voor de ontwik-
keling van de zware industrie. Mogelijk biedt deze ook 
ruimte voor de energieneutrale en circulaire Tata Steel 
2.0.
De havenontwikkeling met havenhoofden die vijf-
honderd meter in zee steken draagt ook bij aan de 
ontwikkeling van een luwere kust en versterkt daar-
mee de condities voor een zeewaartse verbreding van 
de duinen als primaire zeewering.

Met de ontwikkeling van de offshore windindustrie, de 
waterstoffabriek, de doorontwikkeling van de marine, 
de groei van de havenbedrijvigheid en mogelijk de ont-
wikkeling van zware industrie ontwikkelt Den Helder 
– aan drie zijden door water omgeven – zich tot ‘Stad 
van het Wad’. (79)
Op termijn is het denkbaar dat Den Helder daarbij de 
sprong over het Marsdiep maakt waarbij ook Texel in 
de stedelijke ontwikkeling wordt betrokken. 
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2.3	 	Energy-oriented	development;	Tata	Steel
Tata Steel IJmuiden is één van de grootste staal-
producenten ter wereld en goed voor circa 9000 
banen (directe werkgelegenheid) in Noord-Holland. 
Met een jaarlijkse uitstoot van 12,5 megaton is Tata 
Steel echter ook de grootste CO2-vervuiler van Neder-
land. Ook is het verantwoordelijk voor een zorgelijk 
slechte luchtkwaliteit in de omliggende gemeenten. 
De uitstoot van metalen en kankerverwekkende ‘paks’ 
zet de gezondheidssituatie in de omgeving van Tata 
Steel onder druk. De negatieve effecten op de leef-
omgeving nopen tot ingrijpende maatregelen. Daarbij 
zijn verschillende scenario’s -met en zonder voortzet-
ting van de huidige bedrijfsvoering- denkbaar.  

Met	voortzetting	van	de	huidige	bedrijfsvoering
Er is veel voor te zeggen om Tata Steel op locatie te 
verduurzamen. De wereld heeft staal nodig en dan 
kan dat staal beter op een milieuvriendelijke wijze in 
IJmuiden worden gefabriceerd dan elders in lage lonen 
landen waar geen zicht is op de wijze waarop dat staal 
wordt geproduceerd en de milieulast die dat mondiaal 
met zich meebrengt. Dat betekent wel dat dan op 
korte termijn actie moet worden ondernomen om de 
uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. 

Tata Steel heeft opdracht gegeven voor de bouw van 
de grootste milieu-installatie uit de geschiedenis van 
het staalbedrijf in IJmuiden. Volgens Tata vermindert 
de installatie de uitstoot van lood, zware metalen en 
stof van de zogeheten pelletfabriek met 80 procent. 
Het is de bedoeling dat de bouw na de zomer van 2022 
begint en de installatie in 2023 in bedrijf gaat. Vanaf 
2025 komt er een tweede onderdeel bij, die de uitstoot 
van stikstofoxiden met 80 procent vermindert.

Urgenda heeft in 2021 een plan uitgedacht dat Tata 
Steel tot de meest duurzame staalproducent ter 
wereld zou maken. Dit plan maakt gebruik van de 
twee sterke punten van de geografische ligging van 
Tata Steel:
•  Het is de enige staalfabriek ter wereld die aan een 

diepzeehaven staat;
•  Op enige afstand ligt voor de kust van IJmuiden 

een groot – en uitbreidbaar – windmolenpark 
dat de energie kan leveren voor de productie van 
waterstof. 

Een significante verduurzaming wordt bereikt wanneer 
het ijzer niet langer met steenkool, maar met water-

stof uit het ijzererts wordt gehaald. Dat water stof kan 
ter plekke – via elektrolyse van water –  worden gepro-
duceerd. Dat proces vergt veel energie. In het geval 
van Tata Steel IJmuiden kan daartoe gebruik worden 
gemaakt van de duurzame stroom opgewekt door de 
windmolens die op zee staan. 

Met het staal van Tata Steel kunnen in de diepzee-
haven naast de staalfabriek de hoge stalen masten 
worden gemaakt voor de grote 15 megawatt wind-
molens van de toekomst, hetgeen een boost geeft 
aan de werkgelegenheid. Zo kan in IJmuiden een 
wereldwijd uniek circulair cluster ontstaan waarbij 
windenergie vanuit zee wordt omgezet naar water-
stof dat wordt gebruikt om erts uit ijzererts te halen, 
waarna het vrijgekomen ijzer wordt aangewend voor 
de productie van de mega-masten voor de komende 
generatie windturbines op zee. 

Zonder	voortzetting	van	de	huidige	bedrijfsvoering
Dit optimistisch scenario laat onverlet dat ook een 
minder rooskleurig scenario denkbaar is. Mogelijk 
blijkt de verduurzaming van Tata Steel op de huidige 
locatie dermate complex dat de eigenaren besluiten 
de bedrijfsvoering elders voort te zetten. Dan is het 
goed om voor de huidige locatie alternatieve ontwik-
kelpaden in beeld te hebben. 

Dataport van Europa gecombineerd met de 
ontwikkeling van ‘Stad aan Zee’.
In dit scenario wordt de wind die hier van zee aan land 
komt direct gebruikt om de ‘Dataport van Europa’ te 
ontwikkelen. Het zeewater koelt de installaties. Deze 
dataport is een alternatief voor de gespreide ontwik-
keling aan datacenters zoals die thans in Noord-Hol-
land dreigt plaats te vinden. 

Noord-Holland staat ook voor een grote woningbouw-
opgave, tot 2050 moeten er tenminste 300.000 
woningen worden bijgebouwd maar wanneer de hui-
dige volksverhuizing zich voortzet zal dit aantal verder 
oplopen. De ontwikkeling van de dataport kan worden 
gecombineerd met de ontwikkeling van Strandstad 
Velsen. Dit vormt de laatste locatie in Nederland waar 
men aan zee kan bouwen, omgeven door Natura 2000 
gebied, zonder negatieve uitstraling naar dat gebied. 
Strandstad Velsen maakt voor haar energiehuishou-
ding gebruik van de restwarmte die de dataport gene-
reert. De ontwikkeling van strandstad Velsen verlicht 
de druk op de complexe en kostbare binnenstedelijke 
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verdichting, als ook de druk op verdere stedelijke uit-
breiding in het buitengebied. (80)

Havenontwikkeling
De ‘Amsterdamse havens’ zijn van grote betekenis 
voor Noord-Holland als geheel. Zij zijn een bron van 
werkgelegenheid, bieden ruimte aan zware industrie 
en zijn één van de economische pijlers van de MRA. 

Tegelijkertijd komen de havenactiviteiten steeds ver-
der in de verdrukking doordat havengebieden worden 
getransformeerd tot woongebieden. Ook vergroot 
het intensieve gebruik van het Noordzeekanaal de 
zoutdruk op de omgeving en zet dit op termijn ook de 
zoetwatervoorziening van een veel grotere omgeving 
onder druk.
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Met de in gebruik name van de nieuwe Zeesluis 
IJmuiden is de toestroom van zout water aanzien-
lijk toegenomen. Bij het schutten van schepen door 
Zeesluis IJmuiden dringt zo’n 10.000 ton zoutwater 
het Noordzeekanaal binnen. Het Noordzeekanaal is 
echter meer dan een vaarweg, het wordt ook gebruikt 
voor de inlaat van zoetwater in de landbouwpolders, 
de natuurgebieden én voor de stad Amsterdam. Een 
toenemende verzilting vormt een bedreiging voor al 
deze functies. 

Middels ‘selectieve onttrekking’ denkt Rijkswaterstaat 
het extra zout weer af te kunnen voeren en daarmee 
de nadelige gevolgen van een te hoge zoutconcen-
tratie in het Noordzeekanaal voor natuur, land- en 
tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving 
te beperken. 
Als dat onverhoopt onvoldoende het geval blijkt 
dan moet worden gezocht naar mogelijkheden de 
scheepvaart op het Noordzeekanaal – en daarmee het 
schutten van de sluizen – te beperken 

Een mogelijk alternatief is het uitplaatsen van (een 
deel van) de havens en de bijbehorende zware indus-
trie naar het complex van Tata Steel. Dat biedt een 
aantal perspectieven:

•  Daarmee kan het verlies aan havenareaal elders in 
het Noordzeekanaalgebied als gevolg van woning-
bouw worden gecompenseerd;

•  Daarmee hoeven de sluizen beduidend minder 
vaak te worden geschut, hetgeen de zoutlast op 
het Noordzeekanaal reduceert.

•  Daarmee krijgt de werkgelegenheid in Velsen 
/ IJmuiden -dat met een fors tekort aan werk-
gelegenheid kampt- een flinke impuls. Haven-
ontwikkeling geneert een hoge banendichtheid 
per vierkante meter.

•  Het areaal aan vrijkomend havencomplex ver-
schaft extra ruimte voor woningbouw in de west-
flank van de MRA.

2.4	 	Haarlemmermeerpolder	en	Schiphol
De Haarlemmermeerpolder is de grootste droogmake-
rij van Noord-Holland. Het Haarlemmermeer is medio 
19e eeuw drooggelegd ten behoeve van het agrarisch 
gebruik, aanvankelijk was het dé graanschuur van 
Noord-Holland. De graanbeurs en korenmolen De 
Eersteling herinneren hier nog aan. 

Tot diep in de vorige eeuw vormde de Haarlemmer-
meerpolder een sterke landschappelijke entiteit. De 
polder lag beduidend lager dan zijn omgeving, werd 
omkaderd door een ringvaart, kende een grootscha-
lige, systematisch basisindeling in een lange recht-
hoeken, was eenduidig in gebruik als landbouwgebied 
en werd gekenmerkt door een extreme openheid. 
Binnen de orthogonaal gestructureerde polder vormt 
de later toegevoegde Stelling van Amsterdam (ca 
1880) een abberatie die een interessante ‘madness in 
the system’ toevoegt.
Met de komst van luchthaven Schiphol (1916 /1920), 
de groei van de logistieke sector en de verstedelijking 
die hier in vanaf 1975 in een versnelling is geraakt heeft 
de Haarlemmermeerpolder drie gezichten gekregen: 
(81 a,b,c,d,e)
•  Een groot deel van het agrarisch gebied is getrans-

formeerd tot een snel uitdijende woonpolder;
•  In een groot deel van de polder bepaalt de aanwe-

zigheid van Schiphol -de luchthaven zelf en het 
daaraan verbonden logistiek complex- het beeld 
van de Haarlemmermeer;

•  Deels is het nog de grootschalige, open polder van 
weleer.

Deze driedeling zet de herkenbaarheid van de polder 
als entiteit onder druk. Daarbij komt dat – in ieder 
geval tot aan het uitbreken van de coronapandemie – 
zowel de luchthaven als de woningbouw ruimte voor 
groei claimen. Beide streven / streefden een aanzien-
lijke expansie na. Een deel van de 300.000 woningen 
die Noord-Holland voor 2050 moet realiseren komt in 
de Haarlemmermeer -ook om wonen en werken meer 
met elkaar in balans te brengen. 

Ook Schiphol groeit, al heeft de problematiek rond 
de milieuvergunning de ambitie door te groeien naar 
jaarlijks 650.000 vliegbewegingen – en de daaraan 
verbonden aanleg van een tweede Kaagbaan en twee-
de polderbaan – voor dit moment naar de achtergrond 
verdrongen. Dat laat echter onverlet dat het logistiek 
gebeuren dat aan de luchthaven annex is, met de 
ontwikkeling van Schiphol Trade Center als vaandel-
drager, nog immer aan groei onderhevig is. Dat maakt 
de woningbouw en het luchthavencomplex tot de 
ruimtevragende ontwikkelingen die de ruimte voor de 
grootschalige landbouw inperken. 

Nu kent de polder een aantal natuurlijke handicaps 
die een duurzaam economisch functioneren van de 
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landbouw op termijn sowieso tot een lastige opgave 
maken:
•  De laaggelegen polder kampt met een toenemen-

de verzilting van het water;
•  De polder heeft vanouds een matige bodemge-

steldheid. Deels doordat het meer destijds tot op 
de zandige ondergrond is uitgeveend waarmee 
de zandbanen die de polder dooraderen aan de 
oppervlak zijn gekomen, deels doordat men na 
drooglegging de bodem onvoldoende heeft laten 
rijpen.

Dit maakt de positie van de grootschalige landbouw 
-tegen het licht van de expansiedrift van de functies 
wonen, logistiek en luchthavencomplex- op termijn 
onhoudbaar. In plaats van het krampachtig vasthou-
den aan het landbouwkundig gebruik kan hier ook 
worden gezocht naar de mogelijkheden om de func-
ties wonen / logistiek / luchthaven zo goed mogelijk 
te bedienen en tegelijkertijd werk te maken van ver-
sterking van de leefkwaliteit, herstel van de biodiver-
siteit, versterken van de ruimtelijke identiteit, waarbij 
ook de opgaven ten aanzien van de klimaatadaptatie 
(waterberging) en energietransitie worden ingepast.

Schiphol
Schiphol is een sterke en voor Noord-Holland cruciale 
economische speler die tegen zijn grenzen aanloopt; 
de grenzen van wat het natuurlijk milieu aankan als-
ook de grenzen van de maatschappelijke acceptatie. 
De grenzen van de mate waarin men de leefomgeving 
milieutechnisch bezien kan belasten zijn bereikt – zo 
niet overschreden – en de maatschappelijke weer-
stand neemt dermate toe dat deze mogelijk niet ver 
meer verwijderd is van het moment dat deze omslaat 
in maatschappelijk verzet.

Dat maakt dat we op een structureel andere wijze 
naar Schiphol en de wijze waarop deze in zijn omge-
ving is ingebed moeten gaan kijken. We moeten op 
zoek naar een breder perspectief waarmee gekoppeld 
aan het duurzaam functioneren van Schiphol ook 
duurzaam kwaliteit aan de bredere leefomgeving van 
de luchthaven wordt toegevoegd.

Schiphol wordt terecht geroemd als internationale 
entree van Nederland. Maar naast entree van Neder-
land is het óók de achtertuin van de 2.5 miljoen men-
sen die in de MRA wonen. We moeten de maatregelen 
die we nu en op termijn gaan treffen om uitstoot en 

hinder terug te brengen zodanig orkestreren dat zij 
de positie van de internationale entree versterken, en 
tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van die 
‘prettige achtertuin’ voor de inwoners van de MRA.

Centrale vraag bij het lange termijn perspectief voor 
Schiphol en omgeving is “hoe kunnen de maatrege-
len die rond Schiphol worden genomen bijdragen aan 
een duurzame (langdurige) versterkte leefbaarheid (= 
minder hinder, meer ruimte voor ontspanning, grotere 
biodiversiteit, en meer afwisseling aan omgevingen, 
maar ook verbeterde bereikbaarheid en meer ruimte 
voor betaalbaar wonen) binnen de MRA?”. 
Bij het versterken van de relatie tussen Schiphol en 
omgeving draait het niet alleen om de vraag hoe we 
het gebruik van Schiphol aan kunnen passen aan de 
eisen die vanuit de omgeving worden gesteld, maar 
ook om de vraag hoe gebruik en inrichting van de 
omgeving van Schiphol kan bijdragen aan de verster-
king van het leefklimaat binnen de MRA. 
Eerstgenoemde vraag valt overwegend buiten het 
domein van het Provinciaal Bestuur. De Provincie kan 
echter wel sturen op een hoogwaardige inbedding 
van Schiphol binnen de MRA. Ook daar geldt dat een 
succesvol opereren uitsluitend kansrijk is in een nau-
we samenwerking met de stad Amsterdam (tevens 
mede-eigenaar van Schiphol) en de overige MRA-part-
ners.

Gelijk-op	versterken	identiteit	
Haarlemmermeerpolder	en	verbeteren	inpassing	
Schiphol.
Ruim 150 jaar na drooglegging raakt de ruimtelijke 
identiteit van de Haarlemmermeerpolder dermate 
vervaagd en is de ruimtelijke kwaliteit dusdanig in 
verval dat een kwaliteitsimpuls meer dan wenselijk is.  

Binnen deze polder heeft Schiphol, met al hetgeen 
daaraan is verbonden, zich ontwikkeld tot een koe-
koeksjong dat steeds meer ruimte binnen het nest 
voor zich opeist. Deze ontwikkeling zet in een brede 
omgeving de kwaliteit van de leefomgeving onder 
druk.
Schiphol ligt footloose in zijn omgeving. De lucht-
haven zelf straalt aandacht voor kwaliteit uit, maar 
zodra de reiziger langs de douane is blijft van deze 
allure weinig over. Niet alleen blijkt Station Schiphol 
een tochtig konijnenhol, ook voor wie bovengronds 
blijft wacht een weinig wervend landschap. De ambi-
tie is dat de internationale entree tot Nederland zowel 
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onder- als bovengronds wordt ingebed in een omge-
ving van internationale allure. Dat de kwaliteit die 
men op Schiphol ervaart als vanzelfsprekend naar zijn 
omgeving wordt voortgezet.
De ambitie ten aanzien van de ontwikkeling van 
Schiphol moet zowel zijn gericht op het versterken 
van de kwaliteit van de internationale entree als op 
het verbeteren van de kwaliteit van de achtertuin van 
de inwoners van de MRA.

Versterken	identiteit	Haarlemmermeerpolder	en	
verbeteren	inpassing	Schiphol.
Op bovenregionaal niveau is het wenselijk het concept 
van de Amsterdamse groene scheggen door te verta-
len naar de schaal van de metropoolregio. Dat impli-
ceert een schaalsprong van stedelijke benadering naar 
metropool-regionale benadering. Op polderniveau is 
het dringend nodig de identiteit van de Haarlemmer-
meer, de polder waarin Schiphol is geland, hernieuwde 
kracht bij te zetten. (81 a, b, c, d, e) 

Ad 1 Schaalsprong scheggenstructuur
Amsterdam hanteert al sedert de jaren vijftig van de 
vorige eeuw het concept van de groene scheggen. In 

de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw verrezen 
50.000 woningen in wijken als Bos en Lommer en 
Buitenveldert, met daartussen omvangrijke parkland-
schappen die zich vanuit het agrarisch gebied tot ver 
in het stedelijk gebied voortzetten; de scheggen van 
de stad.
75 jaar later genieten de inwoners van Amsterdam 
nog volop van deze scheggen die zich hebben ontwik-
keld tot uitloop-, uitren- en uitfietsgebied van de stad, 
tot regenton en koelmotor van de stad en natuurparel 
nabij de stad. Het concept van de scheggen maakt 
dat in de stad het landschap altijd nabij is, dat vrijwel 
iedere Amsterdammer binnen 20 minuten ‘buiten de 
stad’ kan zijn.

Nadien heeft de stad zich doorontwikkeld waarbij een 
dubbele schaalsprong heeft plaatsgevonden. De stad 
is uitgegroeid tot metropoolregio en de luchthaven 
van weleer is uitgegroeid tot logistieke stad Schiphol. 
De schaalsprong van stad naar metropoolregio heeft 
zich echter niet doorvertaald naar een verbreed 
scheggenconcept op regionaal niveau. Nog altijd start 
of eindigt iedere scheg nabij het centrum van Amster-
dam.

Afb. 81 a. Hoofdvaart Haarlemmermeerpolder
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Afb. 81 b en c. De openheid van het agrarisch gebied naast het logistiek complex
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Afb. 81 d en e. Luchthaven Schiphol en het wonen tekenen in toenemende mate het beeld van de polder
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Daarbij heeft de doorontwikkeling van de groene 
scheggen ook geen gelijke tred gehouden met de 
doorontwikkeling van het stedelijke weefsel. Dat is 
zorgelijk, zeker nu onder druk van de wens de woning-
bouwopgave zo veel mogelijk binnen bestaand ste-
delijk gebied te realiseren het stedelijk gebied steeds 
verder intensiveert. Die ‘intensieve stad’ kan slechts 
werken bij de gratie van een fantastisch ingericht en 
goed bereikbaar buitengebied. Fantastisch ingericht, 
niet alleen als uitloopgebied, maar ook om de negatie-
ve gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen 
vangen (waterberging en -opslag, tegengaan van 
hittestress) en de biodiversiteit te verrijken. 

Om de inwoners van de MRA een hoogwaardige 
achtertuin te kunnen bieden is het nodig ook in het 
concept van de groene scheggen een schaalsprong te 
maken, waarbij de scheggenstructuur wordt opgetild 
naar de schaal van de regio. 
Dat betekent dat aan de oorspronkelijke radiale struc-
tuur, waarbij alle scheggen naar Amsterdam leidden, 
een tweede laag wordt toegevoegd die de verschillen-
de scheggen met elkaar verbindt en ook de flanken 
van de MRA op dit netwerk aanhaakt. De volgende 
aanvullingen brengen het concept van de scheggen 

weer in overeenstemming met het concept van de 
regionale benadering.(82)

Westeinderscheg
In het kader van het programma INTENS (2020) is 
direct aan de oostzijde van Schiphol aanvullend de 
ontwikkeling van de Westeinderscheg voorgesteld. 
Deze scheg heeft een duidelijk begin – Amsterdamse 
Bos / Nieuwe Meer – en einde; de Westeinderplassen. 
Daartussen ligt een gebied dat wordt gekenmerkt 
door de aanwezigheid van verouderde kassen, enkele 
groene parels en een veelheid aan stedelijke functies.
In dit gebied ligt het accent op het uitplaatsen van 
verouderde kassen, het verbeteren van ecologische en 
recreatieve verbindingen, uitbreiding van de waterver-
bindingen en incidenteel – waar daartoe de ruimte aan-
wezig is – de aanplant van bos en natuurontwikkeling.
De Westeinderscheg bestaat nu nog vooral in de 
beleidsvoornemens. De ontwikkeling rond Schiphol 
moet aanleiding zijn deze scheg versneld tot uitvoe-
ring te brengen. 

Haarlemmermeerscheg 
In aanvulling op de bestaande scheggen kan de west-
zijde van de Haarlemmermeerpolder -op de overgang 

Afb. 82 . Versterkte structuur Haarlemmermeerpolder met krachtige relaties met omgeving
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naar de Ringdijk- worden ontwikkeld tot een natte, 
recreatief aantrekkelijk en natuurrijke MRA-scheg, 
die Nieuw Vennep verbindt met Spaarnwoude. Hier is 
ruimte voor waterberging in combinatie met herstel 
biodiversiteit, recreatie, warmteopslag en mogelijk 
ook extensief wonen. 

Verbinding duinen - Westeinderscheg
Aanvullend op de radiale scheggenstructuur is ver-
sterking van de recreatieve en ecologische oost-west 
verbindingen wenselijk. Door PARK 21 zowel naar het 
westen als naar het oosten door te trekken worden 
voor mens en dier de duinen verbonden met de Wes-
teinderscheg. Zo worden de duinen aan het Groene 
Hart verbonden en worden de recreatieve uitloop-
mogelijkheden vanuit Hoofddorp en Nieuw Vennep 
versterkt. Daarbij kan PARK 21 ook de rol van BOEZEM 
21 op zich nemen, als gebied dat het overtollig water 
vanuit de stad vasthoudt en in perioden van droogte 
aan het stedelijk gebied teruglevert. 

Ad 2 Versterkte identiteit Haarlemmermeerpolder
De Haarlemmermeerpolder is mogelijk het groot-
ste kunstwerk van Noord-Holland. De ‘lijst’ wordt 

gevormd door de ringvaart met dijken en het kunst-
werk zelf bestaat uit het orthogonale stelsel van 
lanen, vaarten en weteringen waar later als een 
autonoom systeem de Stelling van Amsterdam aan is 
toegevoegd.

Van ringvaart tot ringpark (83 a, b, c)
Los van de ontwikkeling van het grondgebruik en de 
keuzen die daarin worden gemaakt ligt er de kans 
de ringvaart te profileren als de trotse lijst om het 
kunstwerk dat de droogmakerij feitelijk is. Ontwikkel 
de ringvaart tot een veelzijdig ringpark. Net als bij 
een echte lijst rond een kunstwerk uit 1850 mogen 
daar wel wat krullen aan zitten; waar daar ruimte toe 
aanwezig is kan die lijst zich verbreden en zich nadruk-
kelijker tonen en programmatisch zwaarder worden 
geladen, terwijl op andere plekken de lijst meer inge-
togen kan zijn onder voorwaarde dat deze zich wel als 
een continue en structurerend element toont. 

Versterk de orthogonale structuur als overkoepelend 
polderkenmerk 
Los van de ontwikkeling van het grondgebruik en de 
keuzen die daarin worden gemaakt dient de ortho-

Afb.  83 a. Ontwikkel de ringvaart tot Ringvaartpark, als lijst om het kunstwerk dat de droogmakerij is
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Afb. 83 b en c. De ringvaart heeft alle ingrediënten in zich om zich tot een samenbindend en verbindend ringvaartpark te ontwikkelen
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gonale basisstructuur van lange rechthoeken die 
zo kenmerkend is voor de Haarlemmermeerpolder 
als overkoepelend gebiedskenmerk sterker te wor-
den aangezet en in de ruimtelijke ontwikkeling als 
struc turerend en samenbindend element te worden 
ingezet.

Vier de Stelling van Amsterdam als ‘madness in the 
system’ 
Belangrijke elementen in de ruimtelijke kwaliteit zijn 
naast ordening en overzichtelijkheid ook de tegen-
hangers hiervan; complexiteit, verrassing en spanning. 
In de Haarlemmermeer zijn ordening en overzichte-
lijkheid met het orthogonale basispatroon in ruime 
mate geborgd. De Stelling van Amsterdam voegt hier 
de complexiteit, verrassing en spanning aan toe die 
maken dat hier echt wat ‘te ontdekken valt’.  

Zet de Stelling van Amsterdam met al hetgeen daar-
aan verbonden is (forten, liniedijken, inundatievlakten, 
batterijen) sterker aan en maak deze als samen-
hangende structuur herkenbaar.

Reserveer de Noordzijde van de Haarlemmermeerpolder 
voor Schiphol en logistiek
Reserveer de oostzijde van de Haarlemmermeerpolder 
voor de ontwikkeling van Schiphol en het bijbehorend 
logistiek complex. 
Dwing bij de ontwikkeling van het logistiek complex 
een meerlaagse ontwikkeling af. We kunnen het ons 
niet meer veroorloven morsig met de beschikbare 
ruimte om te gaan. Wees niet bevreesd voor hogere 
gebouwen, wanneer dat ertoe leidt dat de ruimte 
effectiever wordt benut. De impressies van Schiphol 
Trade Park laten zien dat hogere gebouwen goed 
mogelijk zijn, wanneer men hier een goede architec-
tonische uitwerking aan verbindt. 
Stel bij de ontwikkeling van het logistiek complex 
meervoudig grondgebruik, zowel van het bedrijventer-
rein als geheel als van de individuele bedrijven op het 
terrein, als voorwaarde. 

Verlang dat het terrein in zekere mate publiek toe-
gankelijk is en de bezoeker wat te bieden heeft, alsook 
dat er ruimte is voor waterberging en de ontwikkeling 
van natuurkwaliteit.
Eis dat de daken voor zonne-energie worden aange-
wend en dat de hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld 
en lokaal wordt opgeslagen opdat het kan worden 
aangewend in tijden van droogte. 

2.5	Perspectief	veenweiden
Het verdriet van de veenweidegebieden is dat men op 
den duur niet én het veen én de weide kan behouden. 
Om het beeld van de koe in de grazige wei, met de 
daaraan verbonden weidevogelkwaliteiten, te behou-
den moet men het gebied voldoende ontwateren om 
de draagkracht van de graszode intact te houden. Die 
ontwatering leidt echter tot een voortgaande oxidatie 
van het veen, en daarmee een voortgaande bodem-
daling, die wederom noopt tot aanpassing van het 
peil. Het voortdurend aanpassen van het peil op het 
gebruik van weidegrond is vanuit de uitgangspunten 
‘behoud van bodem en bodemkwaliteit’ en ‘behoud 
van de aan bodem gebonden natuurwaarden’ onge-
wenst. Dit leidt er immers toe dat uiteindelijk het 
gehele veenpakket zal zijn geoxideerd, waarbij grote 
hoeveelheden CO2 – die tot dan in de bodem was 
gebonden – vrijkomen. De daarmee gepaard gaande 
maaivelddaling vergroot het risico op wateroverlast. 
En met dit proces gaan unieke natuurwaarden verlo-
ren, waar juist herstel van biodiversiteit een belang-
rijke doelstelling is. (84 a en b)

Hoogwaterboerderijen
Om verder verlies aan veenbodem tegen te gaan moet 
een waterpeil worden aangehouden dat zich onge-
veer 20 cm onder maaiveld bevindt. Deze vernatting 
heeft een verminderde draagkracht van de zode tot 
gevolg, waardoor beweiding in de huidige vorm en 
intensiteit niet langer mogelijk is. Dat maakt dat moet 
worden overgeschakeld naar meer extensieve vormen 
van ‘hoogwater landbouw’ naar natte teelten als 
lisdodde, riet, cranberry, wilde rijst, azola, naar natte 
natuurontwikkeling en/of naar de ontwikkeling van 
moerasbos. Hiermee zal het landschapsbeeld aan-
zienlijk veranderen. Hierin past de ontwikkeling van de 
‘hoogwaterboerderijen’ waar in het Utrechtse Zegveld 
mee wordt geëxperimenteerd. In hoogwaterboer-
derijen wordt kleinschaliger en veelzijdiger gewerkt, 
met minder en kleinere koeien, aangevuld met geiten, 
teelt van lisdodde en azola, piekwaterberging en een 
toeristisch wandelpad. 

Moerasbos
Uitgangspunt achter de bossenstrategie (2020) is dat 
voor 2030 het nationaal bosareaal met 10% wordt 
uitgebreid. Achterliggend doel is niet primair de hout-
productie -ofschoon een beperkte houtoogst zeker als 
meerwaarde wordt gezien- maar het versterken van 
de biodiversiteit. Nederland kent weinig moerasbos, 
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Afb. 84 a en b. Perspectief veenweiden, illustratie Sant&Co, uit studie Bodemdaling Groene Hart
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terwijl juist deze bossen over grote natuurwaarden 
beschikken. Waarden bovendien die – anders dan bij 
de bossen op de droge gronden – binnen een afzien-
bare termijn tot ontwikkeling kunnen komen. Dit 
biedt een perspectief voor vernatting van de veen-
gronden in combinatie met de ontwikkeling van 
moerasbos (in delen van het veengebied), als onder-
deel van het realiseren van de bossenstrategie. Het is 
evident dat dit naast een versterkte biodiversiteit ook 
kan leiden tot een grotere ruimtelijke diversiteit, het 
vastleggen van stikstof, het omzetten van CO2, het 
verruimen van de recreatieve uitloopmogelijkheden, 
kortom, het versterken van de leefbaarheid. 

De huidige, grote mate van openheid, van de veen-
gebieden is een momentopname. In de vooroorlogse 
periode waren de veengebieden veel rijker aan opgaan-
de beplantingen, waaronder moerasbos en hakhout. 
Het ‘retrospectief’ laat zien hoe in minder dan 100 
jaar het beeld van de Horstermeer fasegewijs volledig 
is omgekeerd, van water in land via een deels beboste 
polder naar een open land omgeven door water. 

Hout,	lisdodde	en	riet	als	bouwmateriaal
De bouwwereld is naarstig op zoek naar bouwma-
terialen die bijdragen aan het vastleggen van CO2 en 
daarbij van nature duurzaam (recyclebaar, biologisch 
afbreekbaar) zijn. Hout en lisdodde worden als bouw-
materialen van de toekomst gezien. Lisdodde laat zich 
verwerken tot isolatiemateriaal en gevelplaten. Dit 
opent ook perspectieven voor de revival van meer in 
de streek gewortelde bouwwijzen.  
Het PON / Telos en Studio Marco Vermeulen schetsen 
in ‘De cirkel rond, kansen voor kringlooplandbouw 
in Noord-Holland’ (2020) voor de veenweiden het 
volgend perspectief:

Om de gevolgen van het onomkeerbare proces 

van veenbodemdaling beheersbaar te houden zal 

op termijn een transitie in beheer en gebruik van 

Laag-Holland noodzakelijk zijn. Vernatting van het 

gebied (peilverhoging) heeft consequenties voor de 

bedrijfsvoering van de melkveehouderij. Het perspectief 

is dat van een moerasmetropool, waarbij natte vormen 

van landbouw een grotere rol gaan spelen in delen van het 

gebied.  

In dit perspectief past de melkveehouderij zich aan aan de 

nieuwe, nattere condities van de veenweiden. Bijvoorbeeld 

door omschakeling naar een lichter koeienras. Jersey 

koeien zijn meer geschikt voor de nattere ondergrond 

dan de huidige Holstein Frisian koeien. Tegenover de 

lagere  melkproductie staat dat de melk meer waard is. 

De stedelijke markt biedt kansen om deze alternatieve 

melkproductie aan de man te brengen.  

 

In sommige deelgebieden zal de melkveehouderij 

plaatsmaken voor een ander soort landbouw, met 

diverse teelten op vernatte veengronden. Natte teelten 

zoals de teelt van lisdodde kunnen bijdragen aan de 

voervoorziening van de melkveehouderij. Naast Lisdodde 

zijn er kansen voor riet, cranberry (veenbes) en azola als 

eiwitrijk veevoeder.  

Zo ontstaat een moerasmetropool waar extensieve 

vormen van veeteelt worden gecombineerd met 

veenweideboeren die natte teelten introduceren (teelt van 

natte grondstoffen en voedergewassen), stadsagrariërs 

de stad verbinden met het landelijk gebied en waar 

nieuwe vormen van moerasnatuur ontstaan. Het is een 

afwisselend open en beschut (deels bossig) landschap 

dat tegelijkertijd als park voor de metropool Amsterdam 

functioneert. 

In Duitsland wordt lisdodde al gebruikt voor het ver-
vaardigen van plaatmateriaal dat in de woningbouw 
wordt toegepast. In Friesland ontwikkelt bouwbedrijf 
Dijkstra Draisma woningen die met gemalen lisdodde 
in de spouwmuur worden geïsoleerd. Dit vervangt het 
veel minder duurzame steen- en glaswol, materialen 
die bovendien in het productieproces veel energie 
vergen. 

De teelt van lisdodde kan per hectare meer dan 16 
ton CO2 uitstoot per jaar schelen. Die winst zit met 
name in de verminderde drooglegging van het veen-
gebied. Daarnaast legt de lisdodde zelf CO2 vast, dat 
uiteindelijk als isolatiemateriaal in de muren van het 
huis wordt opgeslagen. Worden de woningen weer 
gesloopt dan kan het isolatiemateriaal, dat geen 
chemische middelen bevat, weer als meststof over het 
land worden verspreid. 

Het rieten dak is een oer Hollands product. Maar 
inmiddels komt meer dan 80% van het in Nederland 
verwerkte riet uit het buitenland. Riet wordt inge-
voerd uit Hongarije, Oostenrijk, Roemenië, Oekraïne, 
Polen, Estland en Turkije. De laatste jaren wordt het 
in toenemende mate met containerschepen uit China 
geïmporteerd. Voordat het riet op de Noord-Holland-
se stolpboerderij ligt heeft het een flinke reis achter 
de rug. 
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C3 Ter overdenking

Nadenken over de mogelijk ontwikkeling op de lange 
termijn is voor bestuurders essentieel. Je moet immers 
de bestemming kennen om te weten in welke richting 
je moet sturen. Tegelijkertijd zien we dat de praktijk 
het denken over langere termijnen eerder blokkeert 
dan dat het dit faciliteert. 

Bestuurders worden gekozen op basis van een par-
tijprogramma. Partijen profileren zich op punten die 
kiezers aanspreken. De gemiddelde kiezer is meer 
geïnteresseerd in de concrete problemen van het hier 
en nu – en de oplossingen die de verschillende partijen 
daarvoor aandragen – dan in omgang met problemen 
die zich mogelijk op termijn zullen voordoen. Daar-
mee maakt het lange termijn perspectief doorgaans 
slechts summier deel uit van het verkiezingsprogram-
ma. 

Eenmaal gekozen zijn de provinciale bestuurders 
gebonden aan de afspraken die in een coalitieakkoord 
voor vier jaar zijn vastgelegd. Dat maakt het ander-
maal lastig om de doorkijk naar de lange termijn te 
maken, immers de weg die je voor de lange termijn 
zou willen gaan hoeft niet altijd direct in het verlengde 
te liggen van het pad dat voor de korte termijn wordt 
gevolgd. 

Maar toch, je kunt pas sturen als je de bestemming 
kent. Dit pleit er voor om in de toekomst ieder coa-
litie-akkoord voor de komende vier jaar vergezeld te 
doen gaan van een visie van de coalitie op de ontwik-
keling op de langere termijn. Een visie op de vraag ‘in 
wat voor een samenleving willen wij dat een volgende 
generatie kan opgroeien en wat kan deze coalitie de 
komende vier jaar doen om dat mede te bewerkstel-
ligen’? Denk na over wat globaal de bestemming zal 
zijn en bepaal aan de hand daarvan de koers waarop je 
nu als coalitie wilt sturen.



BIJLAGEN
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BODEMSOORTEN

Bodemfysische eenheden
zand
klei
moerig
veen

Bron:
BOFEK
bewerking door PNH
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Esri Nederland, AHN

Hoogtekaart (AHN)

hoog
laag



150 Leven met Water NH — Bijlagen

LANDGEBRUIK (in bewerking)

Bouwland
Grasland
Bollenteelt
Glastuinbouw
Natuur
Overig
Bebouwd gebied - wonen
Bebouwd gebied - werken
Rijkswegen
Provinciale wegen

Bron:
BRP, PNH
bewerking door PNH
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Bodemdaling voorspelling 2050 
scenario Laag

Beperkt (3-10 cm)
Matig (10-20 cm)
Vrij sterk (20-40 cm)
Sterk (40-60 cm)
Zeer sterk (>60 cm)

Bron:
Klimaateffectatlas (Stichting CAS)
bewerking door PNH
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VERZILTING

Grensvlak zoet-zout
0-5 m onder maaiveld
5-10 m onder maaiveld
10-25 m onder maaiveld
25-50 m onder maaiveld
50-100 m onder maaiveld
>100 m onder maaiveld

Bron:
Deltares, 2015
bewerking door PNH
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!

!

!

!

Verenigde Raaksmaat- en
Niedorperkoggeboezem,

Amstelmeerboezem

Schermerboezem

Boezem van Amstelland,
de Vecht, het

ARK en het NZK

Rijnlands
boezem

BOEZEMGEBIEDEN

boezemgebied
poldergebied (zonder boezem)
buitenwater

Bron:
TU Delft 
bewerking door PNH

Meer informatie:
Bobbink, I. (2016). De Landschapsarchitec-
tuur van het Polder-boezemsysteem: Struc-
tuur en vorm van waterstelsel, waterpatroon 
en waterwerk in het Nederlandse laagland.





Disclaimer
Bij de samenstelling van ‘Leven met Water NH’ 
hebben we getracht bij het beeldmateriaal alle 
rechthebbenden te achterhalen. Dat is in bijna alle 
gevallen gelukt, maar niet altijd. Wie meent dat zijn/
haar rechten geschonden zijn kan contact opnemen 
met de PARK Noord-Holland.
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