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" . . . dan schuilt er in het landschapsbeeld, dat door de 
occupatie van den bodem in het leven geroepen werd, een 
belangrijke kenbron voor de levenshouding van de groep. 

In dat voor ieder opengeslagen boek moet de sociaal 
geograaf leeren lezen, daarin heeft de sociale groep met 

onmiskenbare duidelijkheid haren materieelen en 
geestelijken ontwikkelingsgang geschreven..." 

 
 

Louis van Vuuren, Utrecht 1934.  
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Voorwoord 
 
Deze scriptie werd geschreven als onderdeel voor het doctoraalexamen van de 
studie Sociale Geografie. Het beschreven onderzoek maakt deel uit van het 
onderzoeksprogramma GISET van de werkgroep Geografie voor Educatie van de 
Universiteit Utrecht (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen). Het onderzoek werd 
uitgevoerd onder begeleiding van Drs. J.D.F. van Beckum.  
 
In deze scriptie wordt geregeld verwezen naar kaarten uit de Bosatlas. Bedoeld is 
dan de 50e druk uit 1988. 
 

Harderwijk / Utrecht 1989 
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Deel A 
 

Verantwoording 
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Hoofdstuk 1  
 
LANDSCHAP EN GEOGRAFIE  
 
Het thema en de geografische benaderingswijze daarvan  
 
 
 
 
 
Wat is landschap?  
 
De mensen bewonen het aardoppervlak. Hun hele leven speelt zich daar af en ze 
zijn in principe afhankelijk van wat het hen te bieden heeft. Dat aardoppervlak is 
niet het gladde oppervlak van een granieten bol, maar juist aan het oppervlak van 
de aarde vinden we een grote verscheidenheid aan vormen en materialen, met elk 
hun eigen kwaliteiten: rivieren, bergen, bossen, steppen, vulkanen, enzovoorts. 
Dat geheel is de woonplaats – het leefmilieu - van de mensheid en we noemen het 
"Landschap".  
 
De mensen brengen evenwel veranderingen aan in hun woonplaats: ze richten die 
in. Er komen akkers, weiden, wegen, dorpen, steden en zo meer bij. We spreken 
dan van "cultuurlandschap". Het ongerepte landschap is het "natuurlandschap". 
De geografische wetenschap bestudeert dat landschap, de fysische geografie het 
natuurlandschap, de sociale geografie het cultuurlandschap.  
 
De benaderingswijze vanuit de geografische wetenschap.   
 
De wetenschap maakt reducties van de werkelijkheid, die te complex is om in zijn 
geheel te begrijpen. Zij selecteert elementen en verbanden tussen elementen en 
construeert daaruit overzichtelijke modellen. Indien die modellen algemene 
geldigheid bezitten (wat wel de bedoeling is) kan men met behulp daarvan een 
nieuwe complexe werkelijkheid tegemoet treden en de elementen en verbanden 
die men daar tegen komt in dat model plaatsen zodat ook die werkelijkheid 
inzichtelijk zal worden. Wetenschap bedrijven is modellen construeren van de 
werkelijkheid.  
 
De selectie van elementen en verbanden die in zo'n  model opgenomen zullen 
worden is bepalend voor de vraag welke aspecten van de werkelijkheid door het 
model inzichtelijk gemaakt zullen worden. Immers, door de reductie die 
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plaatsvindt worden vele aspecten buiten beschouwing gelaten. De keuzes die voor 
die reductie gemaakt moeten worden, worden geleid door de centrale vraag of de 
beschouwingswijze van de wetenschap die het model bouwt: Waarvan wil ik iets 
weten en wat wil ik daarvan weten.  
 
Binnen de geografie is nogal forse onenigheid over die centrale vraag. Er zijn dan 
ook verschillende modellen ontwikkeld die elk een eigen visie op de 
werkelijkheid en dus ook op het landschap geven. Zo wordt bijvoorbeeld het 
landschap volgens Keuning gevormd door economische processen in samenhang 
met het fysisch milieu. Iemand als Hofstee daarentegen gaat vooral uit van 
sociologische processen. In deze studie zal ik een meer omvattende opvatting van 
geografie hanteren die ik hieronder kort zal toelichten.   
 
Regionaal milieu als object van de geografie 
 
De geografie is ooit ontstaan als wetenschap voor de koloniën. Er moesten 
namelijk mensen worden opgeleid voor functies in die koloniën, maar die moesten 
dan eerst iets weten over de toestanden daar, over hoe de mensen daar leefden. 
Het ging er dus vooral om te begrijpen waarom toestanden daar anders waren dan 
hier in Nederland. Daarbij ging het er niet om te weten hoe de economie anders is, 
of hoe de natuurlijke gesteldheid anders is, maar om te zien hoe het hele menselijk 
bestaan anders is en hoe het milieu waarin dat menselijk bestaan zich afspeelt 
anders is dan hier. Ze moesten dus een totaalbeeld hebben van de hele 
samenleving, en van het hele natuurlijk milieu, als één groot systeem, waarin zij 
een functie zouden moeten gaan vervullen.  
 
Na allerlei dwaalwegen waarbij elementen uit dat complete systeem werden 
gelicht, zoals "de ruimtelijke orde" of "het welvaartsstreven" en die dan tot hèt 
doel van de geografie werden gepromoveerd, is de geografie nu weer op weg naar 
de oorspronkelijke doelstelling via de (nieuwe) regionale geografie: Het 
bestuderen van het milieu van de mens en de wijze waarop zijn leven daar een 
onderdeel van vormt. Geografie gaat dan over de aarde als woonplaats of 
woonmilieu van mensen. Preciezer: het gaat om de wijze waarop dat woonmilieu 
op een bepaalde plaats gestalte krijgt en waarom dat op die plaats anders is dan op 
andere plaatsen. In die zin gaat het binnen de geografie inderdaad om "ruimtelijke 
orde" en ook zaken als "welvaartsstreven" of "sociale structuur" krijgen binnen 
die context hun betekenis.  
 
Mijn visie op het landschap wil ik in dit kader zetten. Daarin zijn twee delen te 
onderscheiden. Enerzijds is het landschap een gevolg van alle samenwerkende 

 12



factoren uit het regionale milieu. Anderzijds is het landschap een onderdeel van 
het regionale milieu, waarin de mensen van nu leven. Op grond van deze visie heb 
ik in het volgende hoofdstuk een aantal modellen uit de geografie bijeengebracht 
en samengevoegd tot één groot model, dat inzicht moet geven in ontstaan en 
functioneren van het Nederlandse Zeekleilandschap. Wat de fysische geografie 
betreft heb ik mij in de eerste plaats gebaseerd op het werk van J.I.S. Zonneveld 
(Zonneveld 1985), voor de sociale geografie heb ik in de eerste plaats gebruik 
gemaakt van het model van het samenwoningscomplex van G.A. Hoekveld 
(Hoekveld 1971).  
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Hoofdstuk 2  
 
LANDSCHAP IN REGIONALE CONTEXT  
 
Een geografisch model van het regionale milieu  
 
 
 
 
 
Inleiding  
 
In het menselijk milieu, dat overal op aarde weer anders is, zijn drie 
hoofdcategorieën van verschijnselen te onderscheiden die tezamen dat milieu 
vormen. In de fysische geografie wordt over sferen gesproken. De drie zijn:  
 
1 de abiotische wereld (de dode natuur)  
2 de biosfeer (de levende natuur)  
3 de noösfeer (de denkende natuur, de mensen dus).  
 
Er zit een orde in deze opsomming, volgens het principe dat de "som meer is dan 
de delen". Elk van de drie groepen is in principe gebaseerd op zijn voorgangers: 
de abiotische wereld bestaat uit een voorraad dode mineralen. Eenvoudig gezegd: 
De biosfeer bestaat uit diezelfde mineralen, maar er is leven aan toegevoegd. De 
noösfeer bestaat in principe uit diezelfde levende organismen, alleen zij kunnen 
bovendien ook nog denken. (Zonneveld 1985). Doordat elk van de drie groepen 
een eigen meerwaarde heeft, functioneren zij ook alle drie volgens eigen wetten. 
Daarom is het zinvol om, wanneer men een model wil construeren om een analyse 
te maken van het regionaal milieu, uit te gaan van deze drie hoofdgroepen. Zij 
representeren elk een onderdeel van het model dat ons inzicht zal moeten geven in 
het landschap. De eerste twee sferen worden bestudeerd door de Fysische 
Geografie met haar hulpwetenschappen. De derde sfeer, de menselijke, wordt 
door de Sociale Geografie bestudeerd. Vandaar dat we voor het zoeken naar 
informatie over die delen naar de respectievelijke wetenschappen zullen gaan. In 
het voorgaande werd al gezegd dat het bij de bestudering van het menselijk milieu 
door de geografie gaat om de totaliteit van dat milieu. Vandaar ook dat na de 
analytische beschouwing van deze drie categorieën van verschijnselen in zal 
worden gegaan op de synthese, op de wijze waarop die drie één groot geheel 
vormen. Daar zal geprobeerd worden om het regionaal milieu weer te geven als 
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één groot systeem: een samenhangend geheel van elementen en hun onderlinge 
relaties.  
 
Bijdrage uit de Fysische Geografie  
 
De abiotische wereld  
 
Zoals gezegd bestaat de abiotische wereld uit een verzameling mineralen. Die zijn 
onder te brengen in drie hoofdgroepen, die vrij goed gesorteerd voorkomen op 
aarde: lucht, water en gesteente. De lucht is het gasvormige materiaal op aarde en 
we vinden het hoofdzakelijk in de atmosfeer. Het gesteente vormt al het vaste 
materiaal op aarde en is het basismateriaal van de aarde, de ondergrond is er van 
gemaakt. Het vormt de lithosfeer. Het water neemt een soort van tussenpositie in: 
het is soms vast, soms vloeibaar en soms ook gasvormig. We vinden het in wat de 
hydrosfeer genoemd wordt. Elk van deze drie groepen heeft zijn eigen kringloop 
op aarde. Opvallend is dat, hoewel er regelmatig contactpunten zijn tussen de drie 
kringlopen waarbij er best wel menging van de materiaal soorten plaatsvindt, zij 
toch gesorteerd blijven: er ontstaan steeds weer nieuwe homogene concentraties. 
Op die concentraties, die een ruimtelijke verscheidenheid kennen, is de 
structurering van de abiotische wereld gebaseerd. De verklaring van die 
structurering komt voort uit de kringlopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucht 

Substraat

Water 
 

Gesteente 

Klimaat 

 
Figuur 1: De drie elementen van de abiotische wereld, die tezamen de twee 
systemen vormen: klimaat en dynamisch substraat  
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Die drie kringlopen vinden alle drie plaats op dezelfde aardbol. Vandaar ook dat 
ze, ondanks hun zelfstandigheid, toch sterk in elkaar grijpen. In die 
samenwerkingsverbanden kunnen twee systemen onderscheiden worden. Juist die 
gezamenlijke werking is voor het totale regionale milieu zeer interessant. De twee 
systemen zijn: het "klimaat" en wat ik het "dynamisch substraat" heb genoemd. 
Substraat is letterlijk "onderlaag", en er wordt meestal mee bedoeld: reliëf en 
ondergrondmateriaal. Met het dynamisch substraat bedoel ik al het vaste en 
vloeibare ondergrondmateriaal van het regionaal milieu in een bewegelijk 
(dynamisch) systeem.  
 
De abiotische systemen: klimaat en dynamisch substraat  
 
- Het klimaat  
 
In het klimaat komen de lucht en het gasvormige deel van het water samen. In de 
atmosfeer vinden allerlei stroming plaats van lucht en water(damp), die worden 
aangestuurd door zonne-energie. Dit systeem zoekt, net als alle andere systemen 
in de natuur, naar een evenwicht. In dit geval is dat een goede verdeling van de 
zonne-energie over de aarde. Die energie komt namelijk ongelijk verdeeld op 
aarde terecht, op de evenaar veel, op de polen weinig. Het is de functie van het 
klimaat om dat recht te zetten. Voor een regionaal milieu betekent dat, dat het 
klimaat de inbreng van zonne-energie reguleert. Bovendien betekent het dat dit 
systeem de aanvoer van de lucht en van een gedeelte van het water bepaalt (de 
regen en luchtvochtigheid).  
 

 
 
figuur 2. De mondiale lucht en waterdamp bewegingen aangestuurd door de 
zonne-energie.  
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Het klimaat wordt gestructureerd door concentraties lucht met een verschillende 
hoeveelheid zonne-energie (=warmte). Die verschillende energiewaarden leiden 
tot verschillen in beweging, die uiteraard weer erg belangrijk zijn voor de 
ruimtelijke spreiding van de luchtmassa's. In de structurering van het klimaat 
onderscheiden we drie elementen: Stijgingsgebieden, Dalingsgebieden, 
Storingszones met fronten, die worden verbonden door windgebieden (figuur 2).  
 
- Het dynamisch substraat.  
 
Met het dynamisch substraat bedoel ik de vaste en vloeibare materialen op aarde 
en de processen daarin (een soort klimaat van vloeibare en vast stoffen dus). Die 
materialen zijn het gesteente en de vaste en vloeibare vorm van het water. Dit 
systeem bestaat uit twee delen: een deel buiten en een deel binnen de aarde. Zij 
worden aangestuurd door de zwaartekracht, de energie uit het klimaat en door 
krachten uit de aarde zelf. Elk van de beide systemen zoekt naar een eigen 
evenwicht. Binnen de aarde gaat het om een evenwicht dat via tektonische 
stromingen in de aarde werkt en dat stijgingen en dalingen in de aardkorst teweeg 
brengt. Het wordt geheel gestuurd door de krachten uit de binnenkant van de 
aarde. Het belang van dat evenwicht voor het regionale milieu is gelegen in de 
invloed die het heeft op het tweede evenwicht. Dat tweede evenwicht werkt 
volgens het systeem van erosie, denudatie en sedimentatie. (Voor water vormt die 
erosie meestal smelten, de denudatie afstroming en de sedimentatie plas-, meer-, 
of zeevorming). Dit systeem wordt door twee processen aangestuurd, die wel de 
interne en externe factoren worden genoemd. De interne factoren worden 
gevormd door de processen in het binnenste der aarde, die, zoals boven al werd 
opgemerkt, hoogteverschillen op aarde teweeg brengen. Het systeem "dynamisch 
substraat" streeft er naar om die verschillen weer weg te werken, omdat het een 
ongelijke verdeling van energie over de aarde oplevert. Voor het gelijk maken van 
de verdeling van de energie is het nodig dat het materiaal van de hoogten naar de 
laagten wordt gebracht. Daar zijn drie zaken voor nodig:  
 
1 Het materiaal moet transporteerbaar gemaakt worden.  
2 Het materiaal moet naar beneden.  
3 Het materiaal moet naar plaatsen met weinig materiaal (de dalen), horizontale 
verplaatsing dus.  
 
Voor de tweede voorwaarde zorgt de zwaartekracht. De eerste en derde 
voorwaarden worden door het klimaat vervult. Door inwerking van de energie die 
het klimaat inbrengt kan het materiaal verweren, en kan het met behulp van de 
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horizontale stromingen die er in de atmosfeer plaats vinden (kringlopen van water 
en lucht) ook van plaats veranderen. In de structurering van het substraat 
onderscheiden wij: Ten aanzien van het eerste evenwicht aan het aardoppervlak 
de elementen: Stijgingsgebieden (gebergten, horsten), Dalingsgebieden (troggen, 
slenken). Ten aanzien van het tweede evenwicht de elementen: Erosiegebieden 
(gebergten, dalen), Sedimentatiegebieden (lagunes, stranden), die verbonden 
worden door denudatie en transportgebieden (hellingen, rivieren).  
 
De abiotische kringlopen  
 
- Het water  
 
De kringloop van het water loopt door de drie stadia van water, waterdamp en ijs. 
De basisopslag van het water vormen de oceanen. Van daaruit vertrekt het als 
waterdamp. Dan gaat het via het systeem van het klimaat naar elders. Vervolgens 
komt het als neerslag op aarde waar het eventueel tijdelijk wordt opgeslagen in 
plassen, meren, gletsjers, ijskappen en dergelijke. Vanuit die opslagen wordt het 
via waterwegen, runoff en dergelijke afgevoerd naar de oceanen terug. Het is dus 
duidelijk dat de waterkringloop zowel door het domein van de lucht als door dat 
van het gesteente loopt. Het water heeft dan ook een belangrijke rol in de 
contacten tussen die beide.  
 
- Het gesteente 
 
De kringloop van het gesteente loopt ook door drie belangrijke stadia. De 
basisopslag van het gesteente is de binnenzijde van de aarde. In dat binnenste der 
aarde is het gesteente vloeibaar. Zodra het stolt ontstaat het eerste van de drie 
belangrijke stadia: het stollingsgesteente. Vanaf dat moment is het onderdeel van 
de aardkorst, het buitenste gedeelte van de aarde. Als het stollingsgesteente aan 
het oppervlak komt, kan het gebeuren dat het verweert van vast gesteente tot los 
materiaal. Vervolgens kan het afgevoerd worden. Als het vervolgens ergens weer 
wordt afgezet ontstaat daar de tweede belangrijke vorm: sedimentgesteente. Als 
het sediment onder dikke lagen ander sediment bedekt raakt kan het vervormen 
onder invloed van hoge druk en temperatuur. Er ontstaat dan een metamorf 
gesteente, het derde stadium.  
 
- De lucht  
 
De kringloop van de lucht heeft niet te maken met samenstelling, die blijft 
continue min of meer dezelfde. Het gaat bij de lucht om de bewegingen van de 
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lucht in de atmosfeer. Het algemene principe daarin is dat de lucht opstijgt op 
warme plaatsen en weet daalt op koude. Daaraan gekoppeld zijn dan twee 
stromingen van lucht: Eén over het aardoppervlak van de koude naar de warme 
gebieden en één door de hogere lagen van de atmosfeer in de omgekeerde 
richting. De draaiing van de aarde compliceert dat systeem nog weer.  
 
De invloed van de abiotische wereld op het regionaal milieu  
 
Samenvattend kan men stellen dat de abiotische wereld gestructureerd wordt door 
de verspreiding van de energie die ruimtelijk geconcentreerd aan het 
aardoppervlak wordt toegevoerd. Die energie wordt opgeslagen in materiaal en 
vandaar dat verspreiding van de energie in werkelijkheid een verspreiding van het 
materiaal betekent.  
 
In dat geheel zijn drie energiebronnen te onderscheiden, die het geheel sturen. 
Twee daarvan verzorgen de ruimtelijk geconcentreerde toevoer: de zonne-energie 
en de energie van binnenuit de aarde. De derde energiebron werkt (bijna) overal 
even sterk, maar is een zeer belangrijke actor in het geheel: de zwaartekracht. 
Voor de ruimtelijke verscheidenheid in het menselijk milieu zijn dus de eerste 
twee extra relevant. 
 
Als we een regio willen bestuderen moeten we dus na gaan:  
 
1 Welk klimaat er heerst.  
Daarbij is zowel van belang de plaats van de regio in het mondiale 
klimaatsysteem, als de beïnvloeding van het klimaat door locale factoren.  
 
2 Welk dynamisch substraat er is.  
Daarbij is van belang de plaats van de regio in het mondiale systeem van "bergen 
en dalen", die gestuurd wordt door interne en externe factoren, zoals die boven 
zijn omschreven. Maar ook op lokaal niveau is het van belang om het dynamisch 
substraat te analyseren, daar speelt in het hele proces van erosie, denudatie en 
sedimentatie in het klein ook.  
 
De klimaatprocessen en de dynamisch-substraatprocessen staan dus centraal. De 
drie kringlopen, die daar de basis van vormen, dienen vooral om het inzicht te 
vergroten en zijn dus bij bestudering op de achtergrond belangrijk.  
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Zonne-energie 

Stromen van water en lucht 

Stromen van gesteente en water 

Exogene krachten 

Endogene krachten 

Stromen in de aardmantel

Landschapsvormen 

Zwaartekracht 

Aardwarmte Zwaartekracht 

 
figuur 3. De verschillende samenhangende stromingen van de abiotische wereld  
 
De biosfeer  
 
Op plaatsen op aarde waar de drie abiotische elementen (lucht, water, gesteente) 
voldoende voorhanden zijn en voldoende zonne-energie doordringt, kunnen 
levende organismen ontstaan: de biosfeer.  
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De biosfeer heeft voor de geografische bestudering van de wereld een andere 
betekenis dan de abiotische wereld. De abiotische wereld heeft namelijk een 
duidelijke ruimtelijk differentiërende werking. Dat kan van de biosfeer niet 
worden gezegd. Die ontwikkelt zich namelijk overal waar de abiotische condities 
gunstig zijn en is daar dus van afhankelijk. De biosfeer is echter weldegelijk 
belangrijk in de studie van het leefmilieu van de mens, omdat het daar een 
belangrijk onderdeel van is.  
 
Binnen de biosfeer werken ook kringlopen, die bepalend zijn voor de inhoud van 
die sfeer en daarmee voor het milieu van de mens. Deze kringlopen vormen een 
systeem, dat "ecosysteem" wordt genoemd, afkomstig uit de biologie (figuur 4). 
Het ecosysteem wordt gevormd door organismen. Die worden ingedeeld in drie 
groepen, die de relatie aangeven van biosfeer met de abiotische wereld en dus ook 
de condities bepalen waaronder zich een biosfeer kan ontwikkelen. Die groepen 
zijn:  
 
1 De producenten.  
De producenten zijn organismen die in staat zijn om abiotisch materiaal (hier 
anorganisch genaamd) op te nemen uit de bodem, en onder invloed van zonne-
energie om te zetten in organisch materiaal.  
 
2 De consumenten.  
De consumenten kunnen alleen maar leven van organisch materiaal. Zij eten de 
producten van de producenten. De mens is ook een consument en dus is hij 
opgenomen in de kringlopen van het ecosysteem. Voor het menselijk milieu is dus 
het functioneren van de biosfeer, van groot belang.  
 
3 De reducenten.  
De reducenten kunnen organisch materiaal van de laatste restjes door producenten 
toegevoegde energie ontdoen en het weer omzetten in anorganisch materiaal.  
 
De kringlopen in het ecosysteem worden dus gestuurd door voedselrelaties. Het 
ecosysteem streeft net als de abiotische wereld naar een eigen evenwicht: het 
evenwicht in de voedselrelaties. Dat wil zeggen dat de hoeveelheden van de 
verschillende organismen zo op elkaar is afgesteld, dat voor soorten organismen 
voldoende te eten is, zonder dat de hoeveelheden van de verschillende organismen 
hoeven te veranderen, een dynamisch evenwicht dus.  
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consumenten consumenten 

voedingsstoffen 

producenten reducenten 

Abiotische wereld 

biosfeer 

figuur 4. De voedselkringloop in de biosfeer  
 
De relatie tussen biosfeer en abiotische wereld.  
 
- Biosfeer en Dynamisch-Substraat  
 
De biosfeer vormt een vegetatiedek, dat de processen van erosie, denudatie en 
sedimentatie sterk beïnvloedt. Enerzijds kan zo'n dek de denudatie tegengaan en 
de erosie door bijvoorbeeld de wind verhinderen. Anderzijds kan de werking van 
wortels of het graven van beestjes de verwering bevorderen. Ook kan sedimentatie 
door planten bevorderd worden omdat ze de deeltjes die sedimenteren moeten 
vast kunnen houden.  
 
- Biosfeer en Klimaat  
 
De biosfeer is ook van invloed op het klimaat doordat de planten water 
verdampen kunnen. Vegetatie heeft een sterk regulerende werking op temperatuur 
en verdamping 
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De invloed van de biosfeer op het regionale milieu  
 
De biosfeer is op twee terreinen belangrijk voor het regionale milieu. Enerzijds is 
het van groot belang welke soorten er zijn en in welke verhouding, omdat de mens 
van die soorten moet bestaan. Een wijziging in de hoeveelheid van één soort heeft 
gevolgen voor de hoeveelheden van alle soorten, omdat zich dan een nieuw 
evenwicht in zal stellen. Anderzijds is het van belang op welke wijze de biosfeer 
de abiotische wereld beïnvloedt, die ook weer een deel is van het regionale milieu 
waarin de mens leeft.  
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Bijdrage uit de sociale geografie  
 
Inleiding  
 
De sociale geografie bestudeert de derde sfeer: de noösfeer. Zoals de fysische 
geografie zich niet veel gelegen laat liggen aan de samenleving, bekijkt de sociale 
geografie de natuurlijke sferen alleen waar ze voor de noösfeer van belang zijn. 
Daarom zal er na dit hoofdstuk over de sociaal-geografische bijdrage aan het 
begrijpen van het regionaal milieu, een hoofdstuk volgen waarin gepoogd wordt 
juist die leemte tussen beide benaderingen te vullen.  
 
De structuur in de Noösfeer  
 
Alle mensen in een samenleving hebben bepaalde behoeften. Die behoeften 
worden bevredigd door de aanwending van technieken. De behoeften en 
technieken vormen tezamen de cultuur van een bevolking. Het gebruik van de 
technieken resulteert in activiteiten van de mensen. Die activiteiten worden 
gekenmerkt door het feit dat de mens ze welbewust doet, hij kan immers 
nadenken: de mens handelt "zinvol".  
 
 

BEHOEFTEN 

ZINVOLLE 
ACTIVITEITEN 

TECHNIEKEN 

BEVOLKING 

Cultuur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 5. Het tot stand komen van activiteiten als gevolg van wisselwerking tussen 
behoeften en technieken.  
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De mensen streven dus naar een uitvoering van die zinvolle activiteiten. Ze doen 
dat niet individueel, maar in een systeem dat samenleving, of maatschappij heet. 
Dat systeem is gebaseerd op het principe van "arbeidsdeling". Dat wil zeggen dat 
de samenleving bestaat uit een groot aantal maatschappelijke verbanden, zoals 
bedrijven, gezinnen, voordeurdelers, politieke partijen, ziekenhuizen, 
schoolbesturen en noem maar op, die allemaal een bepaald deel van de activiteiten 
uitvoeren: elk maatschappelijk verband heeft zich op een deel van de activiteiten 
gespecialiseerd. Vervolgens is dan de samenleving door ruil en uitwisseling zo 
georganiseerd dat iedereen toch kan profiteren van de opbrengsten van alle 
activiteiten (een autofabriek maakt niet alleen auto's voor de eigen werknemers). 
De activiteiten die door de maatschappelijke verbanden ondernomen worden zijn 
in vier categorieën te verdelen:  
 
1 De primaire sector en secundaire sector:  
 
alle activiteiten die zijn gericht op materiële voortbrenging, zoals fabrieken, 
mijnen, landbouwbedrijven enzovoorts  
 
2 De eerste helft van de tertiaire sector (de diensten):  
 
alle activiteiten die de niet-materiële behoeften van de mens bevredigen moeten, 
zoals scholen, ziekenhuizen, vakantieparken, defensie, politie, enzovoorts.  
 
3 De tweede helft van de tertiaire sector (de handel):  
 
alle activiteiten die de herverdeling van de producten verzorgen die door de 
maatschappelijke verbanden uit de beide eerste categorieën geproduceerd worden. 
Dat zijn bijvoorbeeld winkels, transportbedrijven, makelaars, enzovoorts.  
 
4 De quartaire sector  
 
alle activiteiten die zich bezighouden met het nemen van beslissingen. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de samenleving. Zij hebben een 
coördinerende taak. Dit zijn bijvoorbeeld de overheid, een onderneming, een 
vakbond, enzovoorts.  
 
De beide eerste categorieën zorgen voor de bevrediging van de menselijke 
behoeften. De derde en vierde categorie dienen om de door arbeidsdeling 
noodzakelijke uitwisseling en coördinatie te verzorgen.  
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De maatschappelijke verbanden, die op één van deze wijzen een bepaalde functie 
door hun handelen vervullen worden in de geografie ook wel "functionele 
handelingsverbanden "genoemd, of gewoon kortweg "handelingsverbanden" 
(figuur 6).  
 
 
 

Activiteit  
 
 
 

1e en 2e sector 3e sector 4e sector 

Materiële 
voortbrenging  

diensten handel 

Handelingsverband 

bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 6. De verschillende activiteiten van de functionele handelingsverbanden.  
 
Zoals al eerder gesteld gaat het er niet alleen om de werkelijkheid op aarde te 
begrijpen, maar vooral ook om te zien welk verschil er is tussen verschillende 
plaatsen: we zoeken een ruimtelijke orde.  
 
Nu is het zo gesteld dat de functionele handelingsverbanden steeds betrokken zijn 
op de plaatsen waar de hulpbronnen aanwezig zijn die ze nodig hebben bij het 
vervullen van hun maatschappelijke functie. Die hulpbronnen zijn steeds op een 
bepaalde plaats gelokaliseerd. Zo is een landbouwbedrijf betrokken op vruchtbare 
gronden, en een fabriek op een arbeiderswijk, een afzetgebied en een 
grondstoffenvindplaats of een andere fabriek waar hij halffabrikaten vandaan 
haalt. De hulpbronnen kunnen dus zowel materieel (natuur of artefacten) als 
sociaal (andere handelingsverbanden) van aard zijn. Overigens vormt een deel van 
de materiële of sociale werkelijkheid nooit een hulpbron op zich. Het wordt dat 
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pas als een handelingsverband hem die status toekent, omdat hij hem als hulpbron 
gebruiken kan bij het vervullen van zijn functie.  
 
De handelingsverbanden vormen zo de ruimtelijke structuur van de samenleving. 
Tussen die handelingsverbanden vinden we de dynamische kringlopen van de 
samenleving. Deze bestaan enerzijds uit goederen- en geld- en informatiestromen. 
Anderzijds bestaan ze uit stromen van mensen die van het ene handelingsverband 
naar het andere gaan. De mens participeert namelijk in verschillende 
handelingsverbanden: hij zit in het schoolbestuur, gaat naar de kerk, is lid van een 
gezinsfamilie, gaat elke zaterdag voetballen, doet boodschappen, is directeur van 
een fabriek enzovoorts. Zijn leven bestaat dan ook uit een heen en weer hollen 
tussen handelingsverbanden waar hij in elk zijn eigen rol te vervullen heeft. Dat 
genereert de mensenstromen.  
 
De meeste handelingsverbanden hebben ook een eigen plek in de ruimte, waar zij 
de hun toevertrouwde functie vervullen. Daar komen al de stromen van mensen en 
goederen samen die door het betrokken handelingsverband gegenereerd worden. 
Die plek is meestal speciaal ten behoeve van een optimaal functioneren van het 
handelingsverband ingericht: voor een bedrijf staan er fabrieksgebouwen, een 
vervoersmaatschappij heeft een spoorbaan en een stationsgebouw, een school een 
schoolgebouw, een bejaard echtpaar een flat enzovoorts. Dit zijn de artefacten, die 
een zeer bepalend deel uitmaken van het landschap.  
 
Er zijn echter ook handelingsverbanden die eigenlijk geen artefacten nodig 
hebben. Hun activiteiten zijn namelijk niet materieel, maar puur denkwerk. Het 
gaat daarbij alleen om handelingsverbanden die activiteiten uit de quartaire sector 
vervullen: regeringen, vakbonden, bedrijfsleidingen, enzovoorts. Hun activiteiten 
kunnen soms ook worden uitgevoerd zonder dat er mensen of goederen voor bij 
elkaar komen (vaak hebben ze dan wel een secretariaat ofzo, dat de administratie 
regelt, maar dat is eigenlijk een dienstverlenende activiteit van de tertiaire sector, 
die er toevallig bij in zit). Zij hebben dan geen directe invloed op het landschap. 
Hun indirecte invloed kan evenwel enorm groot zijn, doordat hun functie bestaat 
uit het beïnvloeden van de wijze waarop andere handelingsverbanden hun functie 
uitvoeren. Denk maar aan natuurbeschermingsorganisaties die vooral zorgen dat 
bepaalde dingen niet gebeuren door gebieden te kopen. Dat is een puur 
administratieve actie, die geen verplaatsing van mensen of goederen vereist, en 
toch heeft het een grote invloed op het landschap, doordat ze nu - weer puur 
administratief - activiteiten van andere handelingsverbanden kunnen voorkomen.  
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figuur 7. De structuur van een regio, sociaal geografisch beschouwd. Ook zijn 
stromen binnen de structuur zijn geschetst (auto's, wandelaars, treinen e.d.).  
 
We kunnen in de groep handelingsverbanden nog drie typen onderscheiden, die, 
omdat ze elk hun eigen manier van locatiezoeken hebben, steeds de basis zullen 
zijn van de analyse van het maatschappelijk systeem. De driedeling is gebaseerd 
op de totstandkoming van de handelingsverbanden.  
 
1 De instelling  
 
Als een groep mensen een bepaalde behoefte gevoelt, dan kan die groep besluiten 
een aantal mensen speciaal met de uitvoering van de activiteiten ter bevrediging 
van die behoefte te belasten. Die mensen vormen dan samen een 
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handelingsverband van het type "instelling". Het heeft als enige doel het 
bevredigen van de behoefte van de betrokken bevolkingsgroep. De leden van de 
bevolkingsgroep zorgen dan voor de financiering van het handelingsverband, dat 
verder geen winst hoeft te maken.  
 
2 Het bedrijf  
 
Als een mens constateert dat er in een bepaalde bevolkingsgroep een bepaalde 
behoefte bestaat waarin niet (voldoende) wordt voorzien, dan kan hij besluiten 
activiteiten te gaan ondernemen om in die behoefte te gaan voorzien. Hij begint 
dan een "bedrijf". Zijn doel is dan om er zelf ook nog wat aan over te houden, 
zodat hij weer in andere behoeften van hemzelf kan voorzien. Het hoofddoel van 
een dergelijke onderneming is dus het maken van winst.  
 
3 Het huishouden  
 
Het huishouden is eigenlijk het oudste handelingsverband. In oude tijden waren 
daarin àlle functies ondergebracht. Met de ontwikkeling van het 
samenlevingssysteem echter, zijn steeds meer functies via het stelsel van 
maatschappelijke arbeidsdeling overgebracht naar afzonderlijke 
handelingsverbanden. Wat er in het huishouden is overgebleven kan sterk 
verschillen per cultuur (hoe ver is de arbeidsdeling al?) maar ook per huishouden 
binnen een cultuur (de een eet uitsluitend in de mensa, de ander kookt altijd zelf).  
 
In het voorgaande kwam bij het onderscheid tussen bedrijven en instellingen al 
aan de orde dat de wijze waarop men een bepaalde functie uitoefent heel 
verschillend kan zijn. Dat kan ook zeer bepalend zijn voor het landschap. Als een 
handelingsverband bijvoorbeeld als functie heeft het produceren van voedsel via 
landbouw, kan het voor het landschap heel belangrijk zijn of hij dat doet door 
middel van akkerbouw, of door middel van veeteelt. De keuze voor een van beide 
vloeit niet automatisch voort uit de functie die het handelingsverband heeft 
meegekregen van de maatschappij. Het is een afweging die gemaakt wordt door 
degenen die het reilen en zeilen binnen het handelingsverband regelen. Bij die 
afwegingen spelen vier verschillende overwegingen een rol:  
 
1 De economische  
 
Wat is de goedkoopste en efficiëntste manier, hoe maken we het meeste product 
voor de minste onkosten?  
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2 De sociale  
 
Hoe zullen andere mensen mij waarderen als ik deze activiteiten ontplooi? Dat 
heeft te maken met vriendschap, macht, status, rijkdom. In deze afweging komen 
vooral de persoonlijke voorkeuren van de baas van het handelingsverband naar 
voren.  
 
3 De zingevings  
 
Wat denk ik dat de zin van het leven is, en hoe past de uitvoering van mijn functie 
daar het beste in?  
 
4 De fysieke  
 
Wat zijn de fysieke mogelijkheden die ik met mijn technisch peil heb. Wat zijn de 
randvoorwaarden waarbinnen ik blijven moet bij het afwegen van de 
bovenstaande drie factoren, om überhaupt in staat te zijn om mijn functie te 
vervullen.  
 
Vaak wordt ervan uit gegaan dat een handelingsverband rationeel handelt: 
gebaseerd op een volledige afweging van de hierboven genoemde overwegingen. 
Dat hoeft evenwel lang niet altijd het geval te zijn. Men moet er daarom altijd 
rekening mee houden dat het kan zijn dat een handelingsverband dènkt zinvol te 
handelen, maar dat in bij objectieve beschouwing niet blijkt te doen. Meestal zal 
dat te wijten zijn aan het ontbreken van kennis om tot zo'n volledige afweging te 
komen.  
 
De invloed op het regionale milieu  
 
In een regio onderscheiden we dus als structuur allereerst een voorraad 
handelingsverbanden, die uit het samenlevingssysteem voortkomen. Dat is in 
figuur 8 nog eens samengevat. Die handelingsverbanden zijn allemaal betrokken 
op bepaalde gelokaliseerde sociale en fysieke hulpbronnen. Dat geheel van 
betrekkingen tussen de maatschappelijke organisaties en de gelokaliseerde 
hulpbronnen is de "ruimtelijke organisatie". Die functionele relaties die er bestaan 
tussen hulpbronnen en handelingsverbanden kan leiden tot artefacten: De 
materiële werkelijkheid wordt dan omgevormd zo, dat het handelingsverband 
optimaal van de hulpbron kan genieten. Op die manier ontstaat het "fysiek 
milieu". Dat vormt het geheel van abiotische wereld, biosfeer en de omvormingen 
daarvan door de mens (de artefacten dus).  
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  figuur 8. De structuur van de samenleving en de vormgeving van de 
activiteiten daarin.  
 
Dat fysiek milieu is de woonplaats van de mens, zoals we die in deze scriptie 
willen bestuderen. 
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Integratie van de sociaal- en fysisch-geografische benaderingen tot 
"Regionaal Milieu"  
 
Regionaal milieu als eenheid van structuur en dynamiek  
 
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden naar ik hoop, dat het binnen de drie 
sferen -abiotische wereld, biosfeer en noösfeer - steeds gaat om de structuur en 
dynamiek van een verzameling onderling verbonden elementen: een systeem. Het 
gaat steeds om de analyse van enerzijds de dynamische evenwichten van de 
kringlopen in dat systeem, die constant in beweging zijn en toch geen 
veranderingen te weeg brengen in de structuur en anderzijds om de analyse van 
die structuur zelf. Bij de bestudering van een regionaal milieu zal steeds de 
structuur uitgangspunt zijn, om daarna na te gaan, welke kringlopen zich 
daarbinnen afspelen.  
 
Daarbij zullen we ons echter wel moeten realiseren dat enerzijds de vorm van de 
structuren de weg bepalen, die de kringlopen doorlopen. Anderzijds kunnen de 
structuren alleen veranderen als de kringlopen veranderen. Er is dus sprake van 
een wisselwerking.  
 
Wil men de vorm van structuren gaan verklaren, dan zal men moeten kijken naar 
de ontstaansgeschiedenis van die structuren. Structuren reageren namelijk "traag" 
op wisselende omstandigheden, ze vertonen wat heet "inertie". Dat komt omdat ze 
niet steeds volledig uit het niets worden opgebouwd, maar omdat ze steeds 
voortbouwen op oude structuren. Als je in een stad bijvoorbeeld tien bedrijven 
hebt (tien handelingsverbanden, structuurelementen dus) en er komt door 
veranderende technologie of concurrentiepositie behoefte aan een kleiner aantal 
grotere bedrijven, dan zullen er meestal niet één of twee totaal nieuwe grote 
bedrijven ontstaan, maar veel eerder een fusie van de kleine bedrijfjes, waarbij de 
oude structuur duidelijk herkenbaar blijft door de locatie van de 
fabrieksgebouwen, of de organisatie of zo iets. Zo blijkt dus dat een oude 
structuur altijd invloeden uit het verleden bevat en dus ook alleen maar te 
begrijpen is vanuit het verleden. De geografie heeft voor dit verschijnsel het 
begrip "sequent occupance" geïntroduceerd. Dat houdt in dat elke situatie uit het 
verleden sporen achterlaat in het heden en dat het heden dus een opsomming 
vormt van de resten van vroegere situaties. Elke nieuwe generatie bouwt voort op 
de structuren die door de vorige gebouwd zijn.  
 
Niet alleen de drie samenstellende delen van het regionaal milieu kennen een 
structuur en een dynamiek, ook het regionaal milieu zelf kent dat. Het regionaal 
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milieu is dan ook op te vatten als één groot systeem, opgebouwd uit de systemen 
die binnen de drie sferen te onderkennen zijn (figuur 9). De structuur van het 
regionaal milieu wordt in de loop van de tijd gevormd door de wisselwerking 
tussen de drie sferen. Het bevat dus ook elementen uit alledrie die sferen. Het 
zoeken naar de structuur van het regionaal milieu en vervolgens het zoeken van de 
bijbehorende dynamiek vormt de basis van de geografische bestudering van een 
gebied.  
 

 
 
figuur 9. De aarde, de woonplaats van de mens oftewel: zijn regionaal milieu, 
opgebouwd uit de vier deel systemen uit abiotische wereld, biosfeer en noösfeer.  
 
Ook bij de vorming van de structuur van het regionaal milieu speelt dus de 
ontstaansgeschiedenis een rol: het gaat om de wisselwerking tussen de 
wetmatigheden van de drie sferen in de loop van de tijd. Om de structuur van het 
regionaal milieu te begrijpen moet daarom nagegaan worden, welke invloeden de 
drie sferen hebben gehad en vooral ook in welke volgorde die hebben 
plaatsgevonden. De verklaring bestaat dus steeds uit twee delen:  
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1 De oorzaak van de invloeden, te verklaren vanuit de wetmatigheden binnen de 
drie sferen.  
2 De volgorde van de invloeden. Daarin zijn twee aspecten van belang:  

a Het bepalen van de uitgangssituatie die voor elke invloed geldt. Die is 
namelijk bepalend voor de gevolgen die de invloed heeft gehad.  
b Het bepalen welke invloeden er na een bepaalde vormveranderende 
invloed is geweest, die de verandering weer teniet gedaan zou kunnen 
hebben (vormbehoud).  

 
Eigenlijk zou je dan als derde nog de uitgangssituatie moeten noemen waar het 
geheel mee begint, zodat je de drieslag krijgt van: "uitgangssituatie , 
vormverandering, vormbehoud". 
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Hoofdstuk 3 
 
LANDSCHAP EN EXAMENSTRUCTUUR  
 
Het model van de examenstructuur voor het Nederlandse Landschap  
 
 
 
 
 
Inleiding  
 
De examenstructuur voor het examenonderdeel Nederlandse Landschappen 
hanteert voor de intergratie van de sociale en fysische geografie de principes van 
het Globaal Ecologisch Model, dat door de Rijksplanologische dienst werd 
opgesteld in 1978. Omdat dat model dus ook een belangrijke rol zal moeten 
spelen in het uiteindelijke product van dit project, worden hier kort de principes 
van dat model, die allen passen binnen de hierboven gepresenteerde ideeën, 
weergegeven.  
 
Het Globaal Ecologisch Model  
 
In het Globaal Ecologisch Model (GEM) gaat het om de functies die de natuur 
kan hebben voor de samenleving: om de functies van de abiotische wereld en de 
biosfeer voor de noösfeer. Het vormt eigenlijk een uitwerking van het begrip 
"natuurlijke hulpbron", wat ook al eerder in voorgaande hoofdstukken ter sprake 
is gekomen. Alvorens in te gaan op de inhoud van dit model even een kritische 
kanttekening. Het model gaat namelijk uit van een scheiding tussen de natuur 
(biosfeer en abiotische wereld) enerzijds en de mensen (noösfeer) anderzijds, 
waarbij de mensen gebruik maken van de natuur. Een dergelijke visie gaat voorbij 
aan het feit dat handelingsverbanden bij de waardering van een gebied als 
hulpbron de sociale en fysische hulpbronnen als een geheel zien, en ze niet 
afzonderlijk zullen evalueren.  
 
Het Globaal Ecologisch Model gaat uit van twee groepen van functies van de 
natuur:  
 
1 De functies van de natuur die gestuurd worden door het menselijk handelen.  
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De natuur is daar tot een passief volgen van de wensen van de mens gebracht. 
Binnen deze hoofdgroep zijn twee subgroepen te onderscheiden:  
 
(a) De productiefunctie  
 
Deze functie is er op gericht materiaal of voedsel te onttrekken aan de natuur, 
bijvoorbeeld door jacht, landbouw, mijnbouw, enzo. Alle activiteiten van de 
primaire sector dus.  
 
(b) De draagfunctie  
 
Deze functie houdt in dat de mens activiteiten ontplooit waarbij de natuur volledig 
passief is. De mens bouwt bijvoorbeeld artefacten of hij recreëert. Dit wordt ook 
wel genoemd de functie waar de natuur alleen een bouwplaat is voor de 
menselijke activiteit (hoewel dat natuurlijk voor recreatie niet zo'n toepasselijke 
benaming is).  
 
2 De functies van de natuur die gestuurd worden door het zoeken van evenwicht 
in de biosfeer en de abiotische wereld.  
 
Het zelfstandig functioneren van de natuur staat daarin centraal. De mens 
profiteert daar dan van. Ook hierin gaat het om een tweetal subgroepen:  
 
(c) De regulatiefunctie  
 
Deze functie houdt allereerst in dat de natuur afvalstoffen van de samenleving 
opneemt in haar kringlopen, een nieuw evenwicht instelt en daarmee de afvalstof 
door haar hele systeem verspreid, zodat het eventuele schadelijke effect 
verminderd kan worden. Voor organisch afval geldt zelfs dat het door reducenten 
in een ecosysteem kan worden afgebroken tot anorganisch materiaal.  
 
Ten tweede zorgt deze functie ook dat het evenwichtzoeken van de abiotische 
wereld, door de regulerende invloed van biotische systemen die daarop 
voorkomen, beperkt gehouden wordt, zodat bijvoorbeeld verdamping, 
bodemerosie en dergelijke binnen de perken blijven. (Opvallend bij deze functie is 
dat de examenstructuur hier juist de geluidsabsorberende functie noemt, die 
eigenlijk niet echt in de principes van de functie past).  
 
(d) De informatie functie  
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Omdat het functioneren van de natuur dus belangrijk is voor het bestaan van de 
mens, moet de mens inzicht hebben in de gevolgen van zijn handelen. Daartoe 
kan de mens uit het natuurlandschap informatie halen over het functioneren van 
het natuurlijk (a)biotisch systeem.  
 
De principes van het Globaal Ecologisch Model passen dus in de door mij 
omschreven visie op het landschap en ze zullen, omdat ze kern van de 
examenstructuur vormen, een belangrijke plaats krijgen in het vervolg van deze 
scriptie.  
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Hoofdstuk 4  
 
BESLUIT  
 
Het landschap in het regionaal milieu  
 
 
 
 
 
Het landschap vormt een onderdeel van het regionaal milieu. Daarom is het 
landschap met dat regionaal milieu tegelijk ontstaan. Een landschap kan dus 
alleen als onderdeel van het regionaal milieu begrepen worden.  
 
Daarbij is het goed om nog even terug te komen bij de vraag welke plaats het 
landschap inneemt binnen dat regionaal milieu. In het begin van dit deel van het 
werkdocument heb ik gesteld dat het landschap het aardoppervlak is, dat de mens 
tot woonplaats dient. Uit figuur 10 blijkt dat juist aan dat aardoppervlak de 
verschillende systemen van het regionaal milieu samenkomen. Het landschap 
wordt dan ook door al die systemen beïnvloed.  
 

 
 
figuur 10. De drie kringlopen van de abiotische wereld (gesteente, water en lucht) 
komen precies samen aan het oppervlak van de aarde, daar waar ook de biosfeer 
en de samenleving zich bevinden.  
 
Om nu het landschap te gaan beschrijven en verklaren, moeten we dus bestuderen 
hoe het landschap tot stand is gebracht door de veranderingen in de structuren en 
kringlopen in het regionaal milieu. Dat milieu heeft zich steeds in de loop van de 
tijd gewijzigd, als aanpassing aan veranderende omstandigheden, maar steeds wel 
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voortbouwend op de structuren die bestonden voor de wijziging in de 
omstandigheden 
 
In het nu volgende zullen we dus het ontstaan van het Nederlandse 
Zeekleilandschap bestuderen door een analyse van de structuren en kringlopen in 
het regionaal milieu van dat gebied te maken - voor zover zij voor de vorming van 
het landschap van belang zijn - via een genetische invalshoek.  
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Deel B 
 

Het natuurlandschap 
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Hoofdstuk 5  
 
HET PLEISTOCEEN  
 
De vorming van het fundament van Nederland  
 
 
 
 
 
Inleiding  
 
Nederland ligt met de Noordzee in een dalingsgebied. Er heeft daarom altijd in het 
verleden al sedimentatie plaatsgevonden van materialen uit de omringende 
stijgingsgebieden: het Alpengebied met de omringende middelgebergtegebieden 
en de berggebieden en hooglanden van Groot-Brittannië. De ene keer kwam de 
sedimentatie uit het westen, via de Noordzee (of wat haar voorlopers waren) in 
ons land, de andere keer uit het zuiden of oosten, via de rivieren de Maas, de Rijn, 
de voorlopers van de Weser en de Elbe en, in mindere mate, de Schelde.  
 
Het heeft geen zin om hier de hele geologische geschiedenis van Nederland te 
schetsen, want het gaat ons uitsluitend om het gebied waar nu zeeklei te vinden is 
en om die elementen uit de geschiedenis van dat gebied die van wezenlijke 
invloed zijn geweest op het huidige landschap. De meeste van de sedimenten die 
in het verleden in dat gebied zijn afgezet, zijn nu bedekt onder dikke pakketten 
jongere sedimenten, zodat er aan het oppervlak niets meer van te merken is. De 
oudste lagen die nog hun invloed -zij het indirect- doen gelden in het huidige 
landschap zijn die uit de periode van het Pleistoceen. Vandaar dat die periode de 
beginsituatie zal vormen van de hier te bestuderen "sequent occupance" van het 
Nederlandse Zeekleilandschap. Een "occupance" overigens die in dit hoofdstuk 
geheel in handen zal blijven van de natuur: de biotische en abiotische wereld.  
 
De geschiedenis van het Pleistoceen  
 
1 Het preglaciaal  
 
Het Pleistoceen is de periode waarin heel het Nederlandse grondgebied en de 
Noordzee bedekt werden door een dik sedimentenpakket bestaande uit 
voornamelijk zand en grind. Die sedimenten werden aangevoerd door de rivieren 
uit het zuiden en oosten, die hierboven al genoemd werden. De onderliggende 
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lagen werden onder zo'n dik pak sediment bedolven, dat er geen enkel spoor van 
hun vorm of materiaal aan het aardoppervlak zichtbaar bleef.  
 
Het verschijnsel van deze uitgebreide afzettingen van zand en grind, die wij nu 
niet meer zo kennen, komt voor rekening van de zeer speciale klimatologische 
omstandigheden van het Pleistoceen. Het Pleistoceen is namelijk de periode van 
de ijstijden: onderdelen van het Pleistoceen waarin de gemiddelde temperatuur 
daalde met een graad of zes en de omstandigheden hier gingen lijken op die welke 
we nu in de arctische gebieden tegen kunnen komen. De vegetatie werd namelijk 
drastisch gereduceerd door de afwezigheid van voldoende warmte en er 
ontwikkelden zich in Scandinavië, Groenland en Canada enorme ijskappen, die de 
huidige omvang (bijvoorbeeld op Groenland) ver overtreft. Bovendien breidden in 
de berggebieden de gletsjers zich enorm uit.  
 
De gevolgen van deze klimatologische veranderingen waren dat de zeeën voor 
een groot deel leeg liepen omdat al het water werd opgeslagen in de enorme 
ijsmassa's op het land en dat de processen van de abiotische wereld vrij spel 
kregen omdat de regulatiefunctie van de biosfeer ontbrak.  
 
Tijdens zo'n ijstijd deed zich daarom het volgende voor in het gebied van 
Nederland, van de Noordzee en van de hen omringende hogere gebieden. Doordat 
de regulatiefunctie van de vegetatie weg viel, die water en los gesteente vast kon 
houden, konden die beide via de rivieren vrij wegspoelen uit de berggebieden. Het 
water werd niet meer vastgehouden door de planten waardoor de waterafgifte aan 
de rivieren niet meer gespreid werd over drogere en nattere perioden. De 
hoeveelheid water in de rivieren kon daardoor veel sterker gaan variëren. In natte 
tijden van het jaar betekende dat een heel grote afvoer, met grote stroomsnelheden 
en grote kracht voor erosie en transport. En er was veel te transporteren, want de 
grond die niet werd vastgehouden door de vegetatie, maar wel sterk werd 
aangetast door vorstverwering, kon zo van de hellingen af de rivier in spoelen. 
Bovendien hadden de rivieren de neiging om zich in te snijden, vanwege de lage 
stand van de zeespiegel. In drogere seizoenen echter was de stroomsnelheid van 
de rivieren en daarmee hun transportkracht veel minder en moesten zij hun last 
laten vallen in de eigen bedding. De rivieren kregen daardoor het karakter van 
zogenaamde "vlechtende rivieren": een brede bedding, met in tijden van grote 
afvoer een groot zandtransport en in mindere tijden een verstopte bedding waar 
een sterk opgesplitst stroompje zijn weg door zoekt. Geen wonder dat deze 
rivieren, met zoveel verstoppingen regelmatig hun stroom verlegden naar nieuwe 
beddingen.  
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Door de enorme sedimentatie werden daar waar de rivieren het bergland verlieten 
in het laagland enorme ophopingen van afgezet zand en grind gevormd: 
zogenaamde "puinwaaiers" (bosatlas kaart 28 C en D). Omdat de Noordzee droog 
lag, liepen de rivieren uit het zuiden en oosten ook door in het gebied van de 
Noordzee en strekten de puinwaaiers zich tot in die Noordzee uit. Naarmate de 
puinwaaiers van de verschillende rivieren groter werden in uitbreiding, kwamen 
ze elkaar steeds meer te overlappen, zodat tenslotte in het voorland van het 
Europese middelgebergte (het gebied van Nederland en de Noordzee dus) één 
grote puinwaaier ontstond. Omdat op die puinwaaier zelf ook geen of alleen zeer 
schaarse vegetatie voorkwam tijdens de ijstijden, had ook de wind hier vrij spel. 
Er ontstonden daardoor verstuivingen waaruit duinen voortkwamen. De 
puinwaaier die op deze wijze tot stand kwam vormt de grondslag van het 
abiotische deel van het huidige regionale milieu en daarmee van het landschap.  
 
Het Pleistoceen kende evenwel naast de ijstijden ook warmere tijden, waar 
uiteraard niet zonder meer aan voorbij kan worden gegaan. Deze waren evenwel 
van aanzienlijk minder invloed, doordat de processen van het abiotische milieu in 
die perioden wel door de vegetatie gereguleerd werden. De rivieren hadden een 
veel gelijkmatiger afvoer, omdat de planten in natte tijden het water vasthielden of 
verdampten. Ook kregen ze veel minder materiaal toegevoerd omdat de vegetatie 
de erosie en denudatie tegen ging en omdat de zeespiegel veel hoger stond. De 
afvoer bestond derhalve ook niet uit zand en grind, zoals in de ijstijden, maar uit 
klei. De rivier bleef veel beter in zijn bedding, en bij periodieke overstromingen 
zette hij klei af waarbij hij oeverwallen en kommen vormde, om na de 
overstroming weer keurig in zijn bedding terug te keren. De rivieren werden dus 
meanderende rivieren, net zoals we die tegenwoordig kennen. Ook drong de zee 
wel binnen in Noordzeegebied en ook in het Nederlandse grondgebied, waarbij 
zeesedimenten (zand of klei) werden afgezet. Zelfs kan er plaatselijk veen 
gevormd zijn. Doch dit alles vormt maar dunne lagen in de dikke puinwaaiers van 
het pleistoceen. Aan de oppervlakte is er niets meer van te merken, te meer daar 
de laatste periode van het Pleistoceen een ijstijd was.  
 
2 Het glaciaal  
 
Wel van grote invloed waren de twee ijstijden waarbij niet alleen de rivieren, 
maar ook het landijs actief zijn geweest in het gebied van Nederland en de 
Noordzee. Het gaat daarbij om de op een na laatste en de op twee na laatste ijstijd 
van het Pleistoceen.  
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In de op twee na laatste ijstijd, de Elstertijd, is het ijs gekomen tot aan de 
noordgrens van Groningen en wellicht ook tot in bij Terschelling. Het heeft echter 
geen sporen van betekenis achtergelaten voor het landschap wat daar bovenop 
gevormd is.  
 
In de op een na laatste ijstijd, de Saaletijd, kwam het ijs tot in Nederland en dat 
had grote gevolgen voor de puinwaaier. Niet alleen werden er door deze 
"bevroren rivier" nieuwe sedimenten aangevoerd, maar er werden ook ernstige 
vervormingen aangebracht in de "gladde" waaiervorm van de puinwaaier.  
 
Om te beginnen schoof het ijs door tot wat in de Bosatlas aangegeven staat als het 
Amersfoortse stadium (kaart 29 C). Aan de voorkant van het landijs hadden zich 
een aantal ijslobben gevormd, die voor de gletsjer uitschoven en als een serie 
bulldozers de stuwwallen van Midden-Nederland opstuwden en daartussen diepe 
glaciale bekkens uitschuurden: de eerste categorie vormveranderingen. Het 
landijs, dat vanuit het noorden steeds aangroeide en aan de zuidkant, dus in 
Midden-Nederland steeds afsmolt, produceerde een grote hoeveelheid smeltwater, 
dat in westwaartse richting, met het water van Rijn en Maas mee, van de 
puinwaaier afstroomde. Het vormde daarbij brede smeltwaterdalen die ook wel 
oerstroomdalen worden genoemd. Dat is de tweede categorie vormveranderingen 
door het landijs.  
 
Intussen voerde het landijs ook nieuwe sedimenten aan: de morenen. Het gebied 
dat onder het ijs lag werd daardoor bedekt met een laag keileem, de grondmorene 
van het landijs. Het is daarbij goed te bedenken dat het landijs niet aan kwam 
schuiven, stil bleef liggen en weer vertrok, maar dat het continue, de hele ijstijd 
lang bleef stromen, gevoed vanuit het noorden en afsmeltend in het zuiden. Zo 
kon dus ook een groot pakket keileem worden afgezet.  
 
Toen tegen het einde van de ijstijd de temperatuur begon te stijgen, kon de 
aanvoer van ijs de afsmelting niet meer bij houden en begon het ijs zich "terug te 
trekken". Doordat dat niet in één keer ging, maar in een drietal fasen, ontstonden 
daarbij weer vormveranderingen van dezelfde beide categorieën als die hierboven 
genoemd werden. In de eerste fase trok het ijs zich terug tot in het door hem zelf 
aangebrachte keileemgebied: het Drentse stadium (Bosatlas kaart 29 D). Omdat 
het daar natuurlijk niet helemaal stil lag, maar zo nu en dan wat voor of achteruit 
bewoog (voor echt stil liggen zou een 100 % evenwicht tussen toevoer en 
afsmelting nodig zijn), zijn daar in de keileem kleine stuwwalletjes ontstaan. Ten 
zuiden daarvan is bovendien ook nog weer een oerstroomdal ontstaan. Dat dal 
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loopt volgt ongeveer de loop van Zwolle naar West-Friesland. In later tijd voerde 
dit oerstroomdal het water af van de Overijsselse Vecht.  
 
Bij het nog verder afsmelten van het ijs, trok het zich in noordoostelijke richting 
terug. Daarbij hebben zich waarschijnlijk ter hoogte van de voormalige 
Middelzee1 en van de huidige loop van de Hunze weer oerstroomdalen gevormd. 
In Noordoost-Groningen is bovendien nog een serie stuwingen in de keileem 
gevormd. Door deze glaciale invloeden zijn dus een groot aantal vervormingen 
ontstaan in de puinwaaier (kaart 29 B van de Bosatlas):  
 
1 In Midden-Nederland  
- de stuwwallen van Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Salland en Twente, met de 
daartussen gelegen dalen.  
- het oerstroomdal, ter hoogte van waar nu de grote rivieren stromen.  
 
2 Ter hoogte van Zuid-Drente en Noord-Noord-Holland  
- de gestuwde keileemafzettingen in Zuid Drente, Gaasterland, Wieringen en op 
Texel  
- het oerstroomdal ter hoogte van de loop van de vroegere Overijsselse Vecht2.  
 
3 Ter hoogte van de voormalige Middelzee  
- het oerstroomdal van de Boorne, later Middelzee  
 
4 In Noordoost-Groningen - de gestuwde keileemafzettingen  
- het oerstroomdal van de Hunze  
 
3 Het Postglaciaal  
 

                                                 
1 Het kan zijn dat het bij het oerstroomdal van de voormalige Middelzee gaat om een dal 
van een andere oorsprong, van een stroompje uit de laatste ijstijd bijvoorbeeld. Zeker is 
echter dat er in de Pleistocene puinwaaier aldaar een dal aanwezig is, loodrecht op de 
terugtrekkingsrichting van het ijs, net als het Hunze-dal. De precieze oorsprong is in de 
literatuur niet terug te vinden.  
 
2 Wanneer men dit oerstroomdal op kaart 29 B van de Bosatlas bekijkt, dan blijkt dat het 
voor een deel samenvalt met een diep glaciaal bekken. Het is uiteraard waarschijnlijk dat 
het smeltwater de loop via dat bekken heeft gevolgd, omdat het is ontstaan vóór het 
oerstroomdal. Voor ons is het belangrijkste dat zich daar een dal bevindt in de pleistocene 
ondergrond van het zeekleilandschap, of het nu als tongbekken of als oerstroomdal moet 
worden geclassificeerd.  
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In de laatste ijstijd kwam het ijs niet meer in Nederland, maar er heersten wel 
weer ijstijd-omstandigheden. Uit deze ijstijd zijn vooral de verstuivingen van 
groot belang, omdat ze alle afzettingen uit de voorafgaande periode van 
ijsbedekking onder een laag stuifzand bedekten: het dekzand, dat als een 
welvende deken over de puinwaaier ligt. Welvend vanwege de stuifzandduintjes 
en -ruggetjes die er ontstaan.  
 
In die laatste ijstijd werkten de vormen, die in de voorafgaande tijd van 
ijsbedekking ontstaan waren, door in de stroomrichting van de rivieren. De Rijn 
en de Maas volgden nu beiden het oerstroomdal ten zuiden van de stuwwallen van 
Midden-Nederland. De rivieren uit Duitsland kwamen hier in het geheel niet 
meer, maar volgden een nieuwe afwatering in noordwaartse richting. In de drie 
oerstroomdalen in Noord-Nederland kwamen respectievelijk de Overijsselse 
Vecht, de Boorne en de Hunze te stromen: kleine stroompjes in een veel te groot 
dal. Deze situatie is tot op vandaag blijven bestaan en is dus van zeer grote 
invloed op het huidige regionale milieu en op het landschap.  
 
Samenvatting  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het Pleistoceen ons een landschap opleverde 
bestaande uit een puinwaaier van grof zand en grind, met daarop oerstroomdalen, 
stuwwallen en een gedeeltelijk keileemdek, het geheel toegedekt door een laag 
dekzand. Door dit geheel stroomden twee grote rivieren: de Rijn en de Maas, 
beide door het meest zuidelijke oerstroomdal. Dat is de structuur die het 
Pleistoceen oplevert en waar het Holoceen, de volgende geologische periode 
waarin het eigenlijke Nederlandse Zeekleilandschap tot stand komt, op 
voortbouwt.  
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Hoofdstuk 6  
 
HET HOLOCEEN  
 
De vorming van het natuurlandschap  
 
 
 
 
 
Inleiding  
 
Het Holoceen is eigenlijk gewoon een warme periode tussen twee ijstijden, zoals 
die er tijdens het Pleistoceen zoveel zijn geweest. Het krijgt hier evenwel een zeer 
speciale behandeling, omdat we tegenwoordig nog in het Holoceen leven en de 
invloeden van deze periode dus niet door een nieuwe ijstijd teniet zijn gedaan. Het 
is wat de natuur betreft de laatste en daarmee huidige fase van de sequent 
occupance.  
 
Veranderingen in het Holoceen  
 
De belangrijkste verandering in het Holoceen is dus dat de temperatuur weer 
begint te stijgen. Dat heeft vèrstrekkende gevolgen, zoals ook in de vorige 
paragraaf al werd aangegeven. De ijskappen beginnen af te smelten, waardoor de 
zeespiegel begint te stijgen en de bodem van Nederland extra begint te dalen. 
Door het smelten van het ijs vermindert namelijk de druk op het Scandinavisch 
schiereiland, waardoor dat "omhoogveert".  
 
Door het warmer worden van het klimaat komt ook de vegetatie weer terug, die 
was "uitgeweken" naar zuidelijker streken, waar de abiotische condities wel goed 
gebleven zijn. Door die terugkeer treedt ook de regulatiefunctie van de biosfeer 
weer in werking: grond en water worden vastgehouden en zijn niet meer 
overgeleverd aan de evenwichtzoekende krachten van de abiotisch wereld. 
Daardoor vermindert de afvoer van water en sediment van de rivieren, die door de 
hogere zeespiegelstand ook al langzamer gaan stromen. Het worden van 
vlechtende weer meanderende rivieren, die oeverwallen en kommen gaan vormen 
en voornamelijk klei afzetten. Ook kan zich in het warmere en door de stijging 
van de zeespiegel (en van het grondwater) vochtigere milieu veen vormen.  
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Voor het Nederlandse Zeekleilandschap was de zeespiegelstijging van al deze 
veranderingen verreweg de belangrijkste. Daardoor liep namelijk de Noordzee 
weer vol en kwam Nederland weer aan zee te liggen.  
 
In het nu volgende zal op de oorzaken van de veranderingen in het Holoceen 
worden ingegaan.  
 
Holocene klimaatsverandering  
 
De veranderingen in het Holoceen worden allemaal aangestuurd door de 
verandering van het klimaat. De zeespiegelstijging en de verandering in de 
rivieren vloeien daar uit voort.  
 
De verandering van het klimaat staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een 
cyclus, van elkaar afwisselende ijstijden en tussen-ijstijden (de warmere 
perioden), die zich gedurende het Pleistoceen voltrekt. Het Holoceen is één van 
die warmere perioden. De vraag naar de verklaring van de klimaatsverandering in 
het Holoceen, is dus eigenlijk een vraag naar het ontstaan en verdwijnen van de 
ijstijden. Die vraag is evenwel moeilijk te beantwoorden, omdat men weliswaar 
aan sporen in de grond kan zien dàt het klimaat is veranderd, maar niet waarom. 
Er zijn wel verschillende hypothesen over geformuleerd. In het onderstaande heb 
ik gepoogd de belangrijkste samen te voegen. Daarbij heb ik mij beperkt tot die 
theorieën die niet direct weerlegd kunnen worden doordat zij bijvoorbeeld alleen 
de ijstijden aan de Noordpool verklaren, terwijl er aan de Zuidpool, in dezelfde 
periode ook ijstijden plaatsgevonden moeten hebben.  
 
Tijdens een ijstijd daalt de temperatuur en er treedt vergletsjering op: er vormen 
zich grote gletsjers en ijskappen. Al dat ijs is wit van kleur en weerkaatst de 
zonnestraling, zodat het nog kouder wordt. Daardoor neemt echter ook de 
verdamping af en krijgen de ijsmassa's minder voeding van regen of sneeuw zodat 
de ijskappen en gletsjers in omvang gaan afnemen. Er wordt dan weer meer 
zonnestraling op aarde geabsorbeerd en het wordt warmer. Daardoor neemt echter 
de verdamping en de neerslag boven de ijsgebieden ook weer toe en zo begint het 
hele verhaal weer opnieuw.  
 
Er moet echter ook een begin zijn van dat hele proces, omdat ijstijden alleen 
voorkomen in bepaalde perioden van de geologische geschiedenis, zoals in het 
Pleistoceen. Dat begin kan worden gevormd doordat de zonne-energie tijdelijk 
afneemt als gevolg van het optreden van zonnevlekken, of doordat die energie 
onderschept wordt door een stofwolk in het heelal die tussen de aarde en de zon 
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schuift. Ook blijkt er een correlatie te zijn tussen het optreden van ijstijdperioden 
en perioden van vorming van hooggebergten. Door die vorming neemt namelijk 
het deel van het aardoppervlak dat boven de sneeuwgrens ligt toe en wordt dus zo 
het witte ijsoppervlak vergroot waarna het hele proces in werking kan treden.  
 
Voor het afwisselen van de warme en koude perioden binnen een ijstijden-periode 
worden ook andere factoren aangedragen. Zo zou de zonnevlekkencyclus hier ook 
een rol gespeeld kunnen hebben. Ook zou er periodiek een "broeikassituatie" 
kunnen ontstaan door een verhoging van de hoeveelheid kooldioxide in de lucht 
die de kortegolfstraling van de zon wel doorlaat, maar de langegolf uitstraling van 
de aarde tegenhoudt. Die verhoging van het CO2-gehalte in de lucht zou 
veroorzaakt kunnen worden door een verhoogde vulkanische activiteit (waar 
overigens geen aanwijzingen voor zijn), door een verminderd verbruik van CO2 
door planten (waarschijnlijk in een ijstijd) of door een verandering in uitwisseling 
van CO2 tussen oceaan (de grootste opslag van CO2) en de atmosfeer (wat ook een 
gevolg kan zijn van veranderende temperatuur). Die laatste oorzaak sluit ook 
mooi aan op de lange periode van een ijstijd, omdat een oceaan een lange tijd 
nodig heeft om opgewarmd te worden.  
 
Holocene zeespiegelstijging  
 
Belangrijk gevolg van deze klimatologische veranderingen in het Holoceen is dat 
door het afsmelten van de ijskap de zeespiegel gaat stijgen. Het is evenwel niet 
alleen het toenemen van de hoeveelheid vloeibaar water waardoor de zee hoger 
komt te staan ten opzichte van het land. Door het smelten van de ijskappen 
vermindert de druk op noordelijke continentgedeelten (Scandinavië, Groenland, 
Canada) waardoor zij langzaam "omhoogveren". Daarbij zuigen ze in de 
aardmantel materiaal aan uit de omgeving, die daardoor gaat dalen. Dat dalen gaat 
evenwel langzamer dan het afsmelten van het ijs door de trage bewegingen in de 
aardmantel. Zodoende blijven de bodembewegingen door gaan, ook wanneer het 
ijs al lang is gesmolten.  
 
In het Nederlandse kustgebied hebben we, naast een stijgende zeespiegel, zo ook 
met een dalende bodem te maken. De combinatie van die twee effecten vormt de 
zogenaamde "relatieve zeespiegelstijging". In de eerste periode van het Holoceen 
overheerst de absolute zeespiegelstijging. Aan het begin van het Subboreaal 
(derde hoofdperiode van het Holoceen, zie onder) is echter het meeste ijs 
gesmolten en gaat de veel langzamere bodemdaling het verloop van de relatieve 
zeespiegelstijging bepalen.  
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De relatieve zeespiegelstijging uit zich echter niet in een geleidelijke uitbreiding 
van de zee over het land. Dat gaat schoksgewijs, met perioden van vermeerderde 
en verminderde agressiviteit van de zee, de zogenaamde trans- en 
regressieperioden. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het periodiek 
optreden van veranderingen in de stormvloedfrequentie. De oorzaak daarvan moet 
liggen in het frontensysteem van onze breedte, maar hoe dat precies in zijn werk 
gaat is nog onbekend.  
 
Algemene geschiedenis van het Holoceen  
 
In het Holoceen ging de sedimentatie in het Nederlandse dalingsgebied door. Het 
grote verschil met het Pleistoceen is echter dat het nu vooral gaat om de 
sedimentatie vanuit zee, terwijl de rivieren in vergelijking met het hun vlechtende 
voorganger uit het Pleistoceen voor het gebied van het Zeekleilandschap weinig 
meer te betekenen hebben (alhoewel hun betekenis voor het rivierkleilandschap 
uiteraard zeer groot blijft),  
 
In de sedimentatiegeschiedenis van het Holoceen worden vijf verschillende 
perioden onderscheiden: Het Preboreaal, het Boreaal, het Atlanticum, het 
Subboreaal en het Subatlanticum. Voor het Nederlandse Zeekleigebied begint het 
holoceen eigenlijk pas in het Atlanticum, want in de beide perioden daarvoor 
stijgt de zeespiegel al wel, maar het Nederlandse grondgebied is nog niet bereikt 
en juist de aanwezigheid van de Noordzee aan de kust is voor Nederland het 
kenmerkende onderscheid tussen het Holoceen en het Pleistoceen.  
 
1 Het Preboreaal en Boreaal  
 
In deze twee perioden begint de Noordzee, als gevolg van het afsmelten van de 
ijskappen, vol te lopen. Steeds wanneer de zeespiegel weer een beetje stijgt, komt 
de kustlijn hoger en dus oostelijker op de puinwaaier te liggen. Met de zeespiegel 
stijgt ook de grondwaterspiegel. De lagere delen van het welvende dekzand uit de 
laatste ijstijd (de Weichsel-tijd) worden daardoor vochtig en er gaat zich daar veen 
vormen. Omdat dat veen de eerste afzetting van het Holoceen is, en direct boven 
op de Pleistocene afzettingen ligt, heet het "Basisveen".  
 
Aan de eigenlijke kustlijn, dus westwaarts van het basisveen, wordt door de 
branding, die oploopt tegen de helling van de puinwaaier, een strandwal gevormd: 
een grote zandbank langs de gehele kustlijn. Steeds wanneer de zee hoger komt te 
staan, wordt de strandwal mee naar het oosten opgeschoven. In die strandwal 
zitten echter gaten, daar waar rivieren in zee uitmonden (via de oude 

 54



oerstroomdalen). Door die gaten komt bij vloed het zeewater achter de strandwal 
terecht om daar, op het basisveen, zijn sedimenten af te zetten: de zeeklei. Er 
ontstaat dan een waddengebied, net als in de huidige Waddenzee (zie kader 
Getijde Afzettingen). Met de veenvorming is het dan gedaan, want het milieu 
wordt zout, ongeschikt voor veenvormende plantengroei. De zeekleiafzettingen 
die er ontstaan worden de "afzettingen van Calais" genoemd.  
 

 
------------GETIJDE AFZETTINGEN ------------- 

 
Getijde afzettingen worden afgezet in een waddenmilieu: een ondiep gebied, 
afgeschermd van de open zee door bijvoorbeeld een strandwal, waar bij iedere 
vloed sedimentrijk water vanuit zee naar binnen stroomt.  
 
Het water komt door een geul het waddengebied binnen. Die geul vertakt zich in 
kleinere geultjes (prielen en kreken) steeds verder. Wanneer het water bij vloed 
stijgt, verspreidt het zich via dat geulensysteem en overstroomt vandaar uit het 
gehele gebied waarbij op de delen tussen de geulen klei wordt afgezet. Die klei is 
dicht bij de geulen, waar het water snel stroomt, grof en zandig, en verder van de 
geulen fijn. Meestal loopt er door een gebied één centrale geul en worden naar de 
randen van het gebied de geulen steeds kleiner. De afzettingen krijgen dan 
datzelfde patroon: in het midden zandig in langs de randen kleiig. Naarmate de 
afzetting hoger opslibt, komt hij steeds vaker bij laagwater droog te staan en zal 
het water dat er nog op komt bij vloed door de ondiepte veel van zijn snelheid 
verliezen, te meer daar er zich dan ook planten op de afzetting kunnen gaan 
vestigen. Daardoor wordt bij het hoger worden van de afzetting, het materiaal dat 
afgezet wordt steeds fijner: onderop zand, bovenin klei. Er worden daarom in het 
afzettingsproces in een getijde gebied drie stadia te onderscheiden (tussen haakjes 
staat vermeld of de term in het Noorden of het Zuidwesten van Nederland wordt 
gebruikt):  
 
1 het zandplaat(Z) of wadzand(N) stadium  
 
Het terrein is dan nog laag en valt alleen bij heel lage ebstand droog. Het water 
kan er nog vrijelijk over bewegen zodat er alleen zandig sediment afgezet wordt.  
 
2 het slik(Z) of wad(N) stadium  
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De afzetting is al wat hoger geworden en komt bij laagwater meestal droog te 
liggen. Er kunnen zich dan al wat planten vestigen, die in staat zijn de stroming 
van het water te remmen zodat er fijnere klei bezinken kan.  
 
3 het schor(Z), gors(Z), griend(Z) of kwelder(N) stadium  
 
Nu is de afzetting zo hoog geworden dat hij alleen nog bij extreem hoge vloed 
onderloopt. De plaat is geheel begroeid en er bezinkt hele fijne klei. Wanneer de 
kwelder tenslotte zo hoog wordt dat hij alleen nog bij storm onderloopt, wordt er 
weer uitsluitend zand afgezet, omdat het water bij storm snel beweegt.  
 
Als een waddengebied droogvalt (door bedijking bijvoorbeeld) zijn daarin deze 
drie sedimentatiestadia op verschillende plaatsen te herkennen. Ze worden 
doorsneden door kreekbeddingen, waarin alleen zand en zandige klei is afgezet. 
Als het gebied vervolgens wordt ontwaterd, zal de klei inklinken en zullen de 
kreek beddingen, die aanvankelijk dieper lagen dan de rest van het gebied, boven 
hun omgeving uit gaan steken. Dat is reliëf-inversie.  
 
 
 
2 Het Atlanticum  
 
Gedurende het Preboreaal en het Boreaal schuift het hele systeem van strandwal, 
basisveen en Calais-afzettingen langs de puinwaaier omhoog, totdat aan het begin 
van het Atlanticum Nederland bereikt wordt. Ook daar wordt dus een laag 
basisveen gevormd en worden achter de strandwal Calais-afzettingen neergelegd. 
De gaten in de strandwal liggen in de mondingen van de oude oerstroomdalen 
omdat het daar dieper is en omdat het water van hoger op de puinwaaier en van de 
rivieren daar naar buiten stroomt. Door die gaten komt het vloedwater met de 
Calais-kleien naar binnen. Gedurende het Atlanticum wordt zo een dik pakket 
kleien neergelegd op de puinwaaier terwijl de strandwal opschuift van een positie 
westwaarts van onze huidige kustlijn naar een positie oostwaarts daarvan. De 
oostelijke grens van de zeeïnvloed is een zone waar basisveen wordt gevormd, 
aan de oostkant van het waddengebied.  
 
Het oostwaarts opschuiven van de strandwal met toebehoren gebeurt niet 
geleidelijk, maar in fasen van vermeerderde of verminderde activiteit: 
transgressies en regressies. Tijdens de regressies dringt de zee niet meer door de 
zeegaten naar binnen en kan zich achter de strandwal, op de Calais-kleien veen 
vormen. Ook verplaatst de strandwal zich niet verder. Tijdens transgressie fasen 
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daarentegen komt het zeewater wel weer achter de strandwal en wordt het veen 
geërodeerd of bedekt onder nieuwe Calais-kleiafzettingen. Het Atlanticum is zo in 
vier transgressie fasen te verdelen, die gescheiden worden door regressiefasen en 
die genummerd worden Calais I t/m IV. De trans- en regressiefasen zijn in de 
grond terug te vinden als klei- respectievelijk veenlagen.  
 
3 Het Subboreaal  
 
Het Subboreaal is de periode waarin de zeespiegelstijging minder sterk wordt. De 
grootste watertoevoer van de smeltende ijskappen is voorbij en de relatieve 
zeespiegelstijging komt voor het grootste deel voor rekening van de daling van de 
Nederlandse bodem. Gevolg is dat de strandwal minder moeite hoeft te doen om 
de zeespeigelstijging bij te houden en hij schuift dan ook niet verder naar het 
oosten. Integendeel zelfs: omdat hij nu niet steeds door het hoger wordende water 
wordt afgebroken gaat de zee van het zand dat zij aanvoert aan de zeezijde van de 
wal nieuwe wallen vormen: de kust breidt zich daadwerkelijk westwaarts uit! Dat 
proces wordt gesteund doordat een zeestroming zand van lagere delen van de 
puinwaaier aanvoert om dat af te zetten langs de strandwal.  
 
Door deze stevige strandwal maken de perioden van vermeerderde stormvloed 
frequentie, die ook in deze tijd moeten zijn opgetreden, veel minder kans. Ook de 
zeegaten in de strandwal gaan dicht en er blijft alleen nog een kleine opening voor 
de afvoer van rivier- of beekwater over. Het water kan zo niet meer in het 
waddengebied achter de wal komen. De afvoer van regen en rivierwater wordt 
echter ook door de strandwal gehinderd. Daardoor ontstaat er achter de wal een 
zoet-water milieu, waar zich veen gaat vormen: het "Holland Veen". Door de 
lange duur van deze "superregressie" kan dat veen zich ontwikkelen tot dikke 
pakketten.  
 
4 Het Subatlanticum  
 
In het Subatlanticum is de zee zover gestegen dat hij toch weer doordringt achter 
de strandwal. De riviermonden schuren weer uit tot zeegaten die de zee weer doen 
doordringen achter de strandwal. Daar komt het water terecht in de dikke veen 
pakketten , die zich gemakkelijk laten eroderen. Er worden in het veen diepe 
geulen uitgeslepen, waardoor het water uit de zee bij vloed in het veengebied 
doordringt. Bij hoogwater overstroomt het zeewater vanuit die geulen het hele 
veengebied, zodat er boven op het veen klei kan worden afgezet. Zo verandert het 
veengebied achter de strandwal weer in een waddengebied met "klei-op-veen".  
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Ook in het Subatlanticum zijn verschillende transgressiefasen te onderscheiden, 
de "Duinkerketransgressies", waartussen zich, in de bijbehorende regressiefasen, 
de veenvorming weer enigszins kan herstellen. Maar in deze periode is de 
regressiefase meer nog dan een herstellingsperiode voor het veen, een periode 
voor menselijke activiteit in de vorm van bedijkingen en ontginningen, maar daar 
zal in het volgende deel van deze scriptie nadere aandacht aan geschonken 
worden.  
 
Regionale geschiedenis van het Holoceen  
 
De ontwikkeling in het Holoceen zoals die hierboven is geschetst heeft niet overal 
op de puinwaaier tot dezelfde resultaten geleid, omdat die puinwaaier zelf -zoals 
in het vorige hoofdstuk is beschreven- aan het slot van het Pleistoceen ook al een 
aanzienlijke regionale differentiatie kende. In het nu volgende zullen de 
ontwikkelingen worden besproken van vijf duidelijk vanuit het Pleistoceen al te 
onderscheiden gebieden.  
 
Allereerst drie lage delen van de puinwaaier waar zich al snel 
getijdesedimentatiebekkens ontwikkelden:  
 
1 Het Zuidwestelijk Zeekleigebied  
 
Het gebied dat werd gevoed via de zeegaten van het meest zuidelijke 
oerstroomdal, dat van de grote rivieren.  
 
2 Het Centrale Zeekleigebied  
 
Het gebied dat (aanvankelijk) werd gevoed via de zeegaten van het 
Middennederlandse Oerstroomdal, dat van de Overijsselse Vecht.  
 
3 Het Noordelijk Zeekleigebied  
 
Het gebied dat gevoed werd via de zeegaten van de kleine noordelijke 
oerstroomdalen van Hunze en Boorne.  
Deze drie lage delen van de puinwaaier werden gescheiden door hogere delen:  
 
4 Het Zuidwestelijke en Centrale Zeekleigebied worden gescheiden door het 
gebied van de stuwwallen en glaciale bekkens. Omdat, zoals uit kaart 29 B van de 
Bosatlas blijkt, ongeveer ter hoogte van de kustlijn daar een glaciaal bekken 
voorkomt ligt de eigenlijke scheiding iets verder landinwaarts en dringt tijdens de  
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figuur 11. Regionale indeling van het Zeekleigebied (ondergrond: Pons 1981)  
 
transgressies de zee ook tot in dit gebied door. Dat blijft evenwel tot de kuststrook 
beperkt, omdat de puinwaaier naar het oosten toe al snel hoger wordt.  
 
5 Het Noordelijke en Centrale Zeekleigebied worden gescheiden door een deel 
van de puinwaaier waar zich geen dalen bevinden en wat met een (stevig) 
keileemdek is toegedekt en verhoogd. Hier komen de eerste tijd dus geen 
inbraken.  
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1 Het Atlanticum, regionaal  
 
Aan het begin van het Atlanticum lag de strandwal iets westelijker dan de huidige 
kustlijn. In deze periode drong de zee op vier plaatsen door de strandwal heen en 
vulde daarachter een bekken met water en sediment (bosatlas kaart 30 B).  
 
- In Zuidwest Nederland kwam de zee binnen in het oerstroomdal van de grote 
rivieren. Omdat de grote rivieren daar zelf ook al stroomden (ook al in de laatste 
ijstijd) en een niet onaanzienlijke hoeveelheid sediment af zetten, kon de zee daar 
niet zo ver oostwaarts doordringen.  
 
- Veel verder kwam de zee even noordelijker, in het oerstroomdal van de 
Overijsselse vecht. De Vecht zelf was maar een lokale kleine rivier en had de zee 
niet zoveel in de weg te leggen. Daardoor was het waterbekken wat zo ontstond 
ook vrij diep en kon er geen wadden-milieu ontstaan. In plaats daarvan kwam er 
een soort meertje, wat niet dichtsedimenteerde. Dat was het Almere, voorloper 
van de Zuiderzee.  
 
- In het Noorden kwam de zee de oerstroomdalen van de Boorne en de Hunze 
binnen. Dit waren ook maar kleine riviertjes, maar ze stroomden ook in relatief 
kleine oerstroomdalen. Daardoor bleef het zeegat en het daarachterliggende 
sedimentatiebekken beperkt.  
 
In de loop van het Atlanticum schoof de strandwal verder oostwaarts op (Bosatlas 
kaart 30 C). De zeespiegel steeg echter ook en door nieuwe transgressiefasen 
werden de zeegaten en sedimentatiebekkens aanzienlijk uitgebreid. Daarbij liep 
ook het glaciale bekken tussen het Zuidwestelijke en het Centrale Zeekleigebied 
vol, en werd de strandwal daar doorbroken, zodat ook daar sedimentatie kon gaan 
plaatsvinden. Het hoge keileemgebied tussen het Noordelijke en het Centrale 
Zeekleilandschap bleef echter geheel onaangetast.  
 
2 Het Subboreaal, regionaal   
 
Tijdens het Subboreaal verminderde de zeespiegelstijging, waardoor de strandwal 
niet meer opschoof, maar naar het westen werd uitgebreid en waardoor de meeste 
zeegaten weer tot riviermonden beperkt werden. Achter de strandwal kon zich op 
uitgebreide schaal het Holland Veen gaan ontwikkelen.  
 
Op dit algemeen patroon waren, er twee uitzonderingen:  
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- In het noorden sloot de strandwal zich om onbekende reden3 niet en bleef de 
sedimentatie in het waddengebied via de twee zeegaten doorgaan, waarbij het hele 
stuk achter de noordelijke strandwal onderliep: het begin van het (smalle) 
oostelijke deel van de huidige Waddenzee. De sedimentatie strekte zich uit over 
de hele breedte van de oostelijke waddenzee, tot diep in de huidige kust van 
Friesland en Groningen(bosatlas kaart 30 D).  
 
- In het oerstroomdal van de Overijsselse Vecht sloot de strandwal zich ook niet. 
Ook daar is de reden niet echt bekend, maar ze ligt wel voor de hand, omdat het in 
het Atlanticum ook al het diepste en grootste gat was. Wel ging er zich nu aan de 
westkant, vlak achter de strandwal een wadden-milieu vormen waar sedimentatie 
plaats vond. Het Almere, meer oostelijk, bleef als meer bestaan.  
 
3 Het Subatlanticum, regionaal  
 
In het Subatlanticum traden er in het Nederlandse Zeekleigebied opnieuw 
transgressies op. Via de riviermondingen in de laaggelegen puinwaaierdelen 
kwam de zee daarbij weer achter de strandwal terecht waar het in een getijde 
sedimentatie klei neerlegde. Omdat de zeespiegel intussen weer gestegen was kon 
de zee nu verder landinwaarts doordringen dan ten tijde van de Calais afzettingen. 
Het kwam daarbij terecht in de nakomelingen van het basisveen, dat zich oostelijk 
van het zeekleilandschap gebied bevond. Deze veenlagen en die van het 
subboreaal lieten zich door het zeewater gemakkelijk eroderen. Veen is nu 
eenmaal niet zo weerstandskrachtig, want als het eenmaal is aangetast, is het lek, 
het wateroverschot dat nodig is voor de vorming van nieuw veen loopt dan weg en 
het bestaande veen gaat uitdrogen en verweren, zodat het een gemakkelijke prooi 
wordt voor de golven.  
 
In deze periode zijn er drie gebieden te onderscheiden die elk een afzonderlijke 
ontwikkeling doormaken (figuur 12):  
 
1 Het Zuidwestelijk Zeekleigebied  
 
Dat is het mondingsgebied van de grote rivieren. Het Subboreaal had hier een 
aaneengesloten veenpakket tussen de rivieren gelegd. Via de mondingen van die 
                                                 
3 Dit verschijnsel wordt wel in verband gebracht met de stroming in de Noordzee, die 
vanuit het zuidwesten langs de kust stroomt en materiaal meevoert waarmee hij steeds 
vanuit het zuiden (in het noorden vanuit het westen) de zeegaten tracht af te sluiten. In het 
noorden zou deze stroming eventueel minder krachtig kunnen zijn, of minder materiaal 
kunnen bevatten. Maar zoals gezegd, een echt bevredigende verklaring is nog niet 
gegeven.  
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rivieren kon de zee bij deze nieuwe transgressies binnendringen in dat veen en er 
weer klei sedimenteren.  
 
2 Het Noordelijk en Noordwestelijk Zeekleigebied  
 
Dat bestaat uit twee delen die we eerder al onderscheidden:  
 
- Het Noordelijk Zeekleigebied, het gebied van de oerstroomdalen van Boorne en 
Hunze dat zich in het subboreaal had uitgebreid tot een sedimentatiebekken achter 
de gehele noordelijke strandwal (voor zover die (nog) bestond). Het gebied van de 
huidige oostelijke waddenzee dus eigenlijk.  
 

  
figuur 12. Regionale indeling van het Zeekleigebied in het Subatlanticum 
(ondergrond: Pons 1981). 
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- Het Noordwestelijk Zeekleigebied waar tot nu toe nog geen zeeklei was afgezet. 
Dat is namelijk het gebied tussen het Noordelijk Zeekleigebied en het 
Oerstroomdal van de Overijsselse Vecht, het gebied dat aan het begin van het 
holoceen nog hoog en droog lag, voorzien van een stevig keileem dek. Die 
voorsprong in hoogte is nu echter teniet gedaan door het feit dat de zeespiegel 
inmiddels een 13 meter hoger staat en dit gebied in het Atlanticum niet met een 
pakket Calaiskleien is opgehoogd, een pakket wat elders een dikte van 15 meter 
aan kan nemen. Met het Subboreale veen maken de Subatlantische transgressies 
korte metten. Er ontstaat zelfs een open verbinding met het Almere, waardoor we 
dat in het vervolg bij dit gebied zullen rekenen in plaats van bij het Centrale 
Zeekleigebied. 
 
3 Het tussenliggende gebied  
 
Dat gebied wordt gedurende het Subatlanticum niet meer door de Noordzee 
aangetast. Ook daarin onderscheidden we reeds eerder twee gebieden:  
 
- Het Centrale Zeekleilandschap, dat is het gebied van het Oerstroomdal van de 
Overijsselse Vecht. Dat gebied heeft gedurende het hele Subboreaal sedimentatie 
gekend, en is daardoor opgevuld met stevige klei afzettingen, waar de zee niet 
meer in komt.  
 
- Het gebied tussen het Centrale en het Zuidwestelijke Zeekleilandschap. Daar 
was het nooit diep en er liggen nu Calaiskleien. Ook daar komt de zee dus niet 
meer.  
 
Het feit dat juist deze twee gebieden in tact blijven wordt ook wel in verband 
gebracht met het feit dat ze juist ten noorden van de riviermonden liggen. De 
rivieren zouden het zand voor de strandwal aanvoeren en dat zou vervolgens met 
de noordwaartse stroming meegenomen worden langs de kust. In die verklaring 
past dus ook heel goed het feit dat die strandwal in het noorden nooit zo heel erg 
veel heeft voorgesteld: ze zouden te ver van de rivieren liggen om daar nog zand 
van te kunnen ontvangen. Dat verschijnsel zou zich dus ook al in het Subboreaal 
hebben voorgedaan. Het blijft echter de vraag hoe de strandwallen ten zuiden van 
de riviermonden dan konden ontstaan.  
 
In het nu volgende zal de Subatlantische ontwikkeling van de hierboven gegeven 
gebieden worden geschetst. Daarin zijn steeds een aantal fasen te onderscheiden, 
die samenhangen met de verschillende Duinkerke-transgressies.  
 

 63



a) Het Zuidwestelijk Zeekleigebied  
 
Tijdens de Duinkerke I transgressie komt hier de zee weer binnen achter de 
strandwal. Langs de riviermonden worden in het veen diepe geulen uitgeslepen, 
waarlangs het water diep in het achterland doordringt. Het zijn de voorlopers van 
onze Zuidwestnederlandse zeearmen: Ooster- en Westerschelde, Grevelingen en 
Haringevliet. Het water vormt vanuit die hoofdgeulen een heel stelsel van geulen 
in het veen, van waaruit het water bij vloed het veen overstroomt en er klei op 
neerlegt. Omdat de zee nu hoger staat dan ten tijde van de Calais afzettingen komt 
de zee veel verder oostelijk en blijft er geen onaangetast veen over: de Duinkerke-
afzettingen grenzen direct aan het pleistoceen.  
 
In de Duinkerke II transgressie gebeurt hetzelfde uit de Duinkerke I transgressie 
nog een keer. Dat gaat weer via hetzelfde geulenstelsel, hoewel de kleinere geulen 
tijdens de tussenliggende regressiefase verland (opgedroogd en 
volgesedimenteerd) waren. Toch zijn het voor de zee weer de aangrijpingspunten 
(ze zijn waarschijnlijk nog dieper dan hun omgeving) om binnen te komen. De 
zee komt tijdens deze tweede transgressie niet overal waar de eerste ook geweest 
is. Het landschap dat na de Duinkerke I transgressie altijd onaangetast is gebleven 
wordt "Oudland" genoemd. Dat zijn slechts een paar kleine stukjes in heel 
Zuidwest Nederland. Het Oudland dat tijdens de Duinkerke II transgressie 
verjongt is geworden met een nieuw kleidek wordt "Middelland" genoemd. Ook 
daar is niet veel meer van te vinden, vanwege de Duinkerke III transgressies.  
 
De Duinkerke III transgressies vonden plaats in de Middeleeuwen. Er wordt een 
tweetal verschillende transgressies onderscheiden (de Ottoonse van 850 tot 1000 
na Chr. en de Laat- Romeinse van 1200 tot 1550 na Chr.) maar die kunnen voor 
Zuidwest Nederland als één worden opgevat omdat ze hetzelfde effect hadden. 
Tijdens deze transgressies, die veel agressiever waren dan de voorgaande 
Duinkerketransgressies, sloeg het binnendringende zeewater het veen weg tot op 
de Calais-afzettingen. Vervolgens ontstond er weer een sedimentatiemilieu waarin 
de Duinkerkekleien direct op die van Calais afgezet werden. Het landschap van 
deze jonge zeeklei wordt het "Nieuwland" genoemd. Het ontstaat voor een groot 
deel in de tijd van de menselijke occupatie en de sedimentatie wordt er steeds 
gevolgd door inpoldering. Voor de landbouw zijn dit de vruchtbaarste gronden, 
want hoe jonger de klei, hoe minder kalk er is uitgespoeld. Die kalk is belangrijk 
voor het groeien van de gewassen.  
 
Zo zijn er dus samenvattend in Zuidwest Nederland drie natuurlijke 
landschapstypen te onderscheiden:  
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1 Het Oudland  
2 Het Middelland  
3 Het Nieuwland  
 
Van 1 en 2 zijn alleen nog kleine kernen over. Het grootste deel van Zuidwest 
Nederland bestaat uit Nieuwland (Bosatlas kaart 34 A).  
 
b) Het Noordelijk en Noordwestelijk Zeekleigebied  
 
(1) Het Noordelijk Zeekleigebied  
 
In het Noordelijk Zeekleigebied heeft geen Subboreale veengroei plaatsgevonden. 
De sedimentatie heeft daar steeds voortgeduurd. De Duinkerke transgressies 
betekenen hier dan ook niet opnieuw inbraak van de zee, maar verhevigde 
inbraak. Het sedimentatiegebied wordt daarbij in zuidelijke richting uitgebreid, en 
net als in het zuidwesten ontstaan er grote geulen landinwaarts, langs de 
riviermonden van de Boorne en de Hunze, die door de hogere stand van de 
zeespiegel diep in doordringen in het grondgebied van Friesland en Groningen. Zo 
ontstaan via het dal van de Boorne de Middelzee en via dat van de Hunze de Fivel 
en de Lauwerszee.  
 
De kwelders die zich in dit sedimentatiemilieu vormen nemen de vorm aan van 
wallen. Tijdens de stormvloeden in de transgressiefasen komt de zee namelijk zo 
hoog dat het waddenmilieu het karakter krijgt van een open zee met 
golfbewegingen en er bovenop de kwelders, die in rustiger tijden gevormd 
werden, een soort strandwal wordt afgezet. Dit verschijnsel komen we alleen in 
het Noorden tegen omdat hier de strandwal sterk doorbroken en de windwerking 
erg krachtig is (de Noordwesterstormen komen er precies van over de Noordzee). 
Achter de kwelderwal ligt de "gewone" kwelder, die in een wadden-situatie 
gevormd werd. Op deze wijze hebben zich in Noord-Nederland verschillende 
kwelderwallen achter elkaar gevormd.  
 
Ook in het Noordelijk Zeekleigebied kunnen we de drie stadia van Duinkerke 
transgressies herkennen. Tijdens de eerste transgressie (Duinkerke I) vormen zich 
langs de randen van de kwelderzone (zuidrand van het sedimentatiegebied) een 
serie kwelderwallen. Met de laagten tussen de wallen in vormen zij het "Oude 
Landschap".  
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Tijdens de transgressie Duinkerke II, die in Zuidwest-Nederland het Middelland 
tot stand bracht, breekt de zee vanuit de grote zeearmen door de kwelderwallen 
heen. Daarbij wordt er achter die kwelderwallen op de kwelder en het daarachter 
liggende veen een laag klei afgezet. Omdat dat daar gebeurt in een brak milieu, 
niet in open verbinding met de zee en verzoet door het water van de 
veenriviertjes, ontstaat er zogenaamde knip- (Fries) of knilt- (Gronings) klei, die 
slechte eigenschappen voor de landbouw heeft.  
 
Dit landschap wordt in de eerste van de Duinkerke III transgressies verjongd, net 
als in Zuidwest-Nederland tijdens Duinkerke II het Oudland werd verjongd tot 
Middelland. Het water komt weer achter de kwelderwallen en zet er een nieuwe 
kleilaag op de bestaande knip-/knikklei af. Het landschap wat zo ontstaat wordt 
het "Overgangslandschap" genoemd, omdat het de overgang vormt tussen het 
mariene gebied en het veengebied hoger op de puinwaaier.  
 
Tijdens de latere Duinkerke III transgressies worden de zeearmen in het 
Noordelijk Zeekleigebied sterk landinwaarts uitgebreid. Dan ontstaan de 
zeeboezems - Middelzee, Lauwerszee en Fivel - als echte brede zeearmen. In de 
periode na de Middeleeuwen sedimenteren die echter zeer snel weer dicht omdat 
de Zuiderzee ontstaat (zie onder). Die vangt een deel van het vloedwater dat de 
waddenzee binnenkomt op zodat de watertoevoer naar de andere zeeboezems 
vermindert en er een langzaamstromend sedimentatiemilieu ontstaat. Door het 
dichtslibben van die zeeboezems ontstaat in het Noorden ongeveer de huidige 
kustlijn, die grotendeels bepaald wordt door de loop van de kwelderwallen van het 
oude landschap, met de daarvoor gelegen jonge kwelders, die in de latere 
duinkerke III perioden zijn gevormd en steeds direct door mensen zijn bedijkt. 
Die jonge kwelders vormen samen met de dichtgeslibde zeeboezems het "Jonge 
Landschap".  
 
Samenvattend kunnen we in het Noordelijk Zeekleigebied dus drie natuurlijke 
landschappen onderscheiden:  
 
1 Het Oude Landschap (kwelderwallen met tussengelegen laagten)  
2 Het Overgangslandschap (knip/knikklei, deels op veen)  
3 Het Jonge Landschap (jonge kwelders en zeeboezems, door mensen direct 
bedijkt).  
 
(2) Het Noordwestelijk Zeekleigebied  
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Voor het eerst in de geschiedenis van het Holoceen komt in het Subatlanticum de 
zee in het Noordwestelijk Zeekleigebied. Dat gebeurt geleidelijk in de loop van de 
verschillende Duinkerke-transgressies. De zee komt daarbij vanuit het noorden, 
uit het sedimentatiebekken van het Noordelijk Zeekleigebied. Daar ontstaat ook 
een groot nieuw zeegat in de strandwal, westelijk van dat van de Middelzee. In de 
loop van de tijd breidt zich dat in zuidelijke richting uit zodat uiteindelijk een 
open verbinding met het Almere ontstaat: het begin van de Zuiderzee. Het hele 
gebied ten noorden van de afzettingen in het oerstroomdal van de Overijsselse 
Vecht (West-Friesland) gaat daarbij verloren (Zie bosatlas kaart 30 E en 35 C). 
Die kop van Noord-Holland heeft naderhand weer sedimentatie en inpoldering 
plaatsgevonden, zodat je dat tot het Jonge Landschap van het Noordelijke 
Zeekleilandschap zou kunnen rekenen.  
 
De Zuiderzee vormde een grote binnenzee, te diep voor een waddenmilieu. Er 
werd daarom ook vooral zandig sediment afgezet. Naar het zuiden, waar het water 
zijn stroming verloor was het sediment iets kleiiger. Die zeer geleidelijke 
overgang van zandig naar kleiig materiaal is kenmerkend voor het gebied van de 
Zuiderzee. In zeer recente tijd zijn hier grote inpolderingen gepleegd, maar 
daarover meer in het volgende deel van deze scriptie.  
 
De oorzaak van de vorming van de Zuiderzee kan zowel liggen in het feit dat de 
zeespiegel zo ver is gestegen dat het hoogtevoordeel van dit gebied niet meer 
relevant is, als in het feit dat deze doorbraak ligt in het verlengde van de slenk die 
door Zuid-Limburg loopt en het gebied zou hebben kunnen doen dalen (Bosatlas 
kaart 60 A).  
 
c) Het tussenliggende gebied  
 
In dit gebied komt de zee in het subatlanticum niet meer: Het veen blijft 
grotendeels behouden. Daar waar het wel wordt aangetast hangt dat sterk samen 
met de bewoning door mensen. Daarom zal de verdere ontwikkeling van dit 
gebied in het volgende hoofdstuk worden behandeld.  
 
Samenvatting  
 
Samenvattend kunnen we dus het landschap zoals zich dat aan de mensen heeft 
voorgedaan toen ze er kwamen wonen (begin jaartelling, Duinkerke I en II)als 
volgt samenvatten:  
 
- Zuidwestelijk Zeekleigebied  
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Oudland  
Middelland  

- Noordelijk Zeekleilandschap  
Oude Landschap  
Overgangslandschap  

- Tussenliggende gebied  
Veenlandschap in het Noordwestelijk Zeekleigebied  
Veenlandschap in het Oerstroomdal van de Vecht (West- Friesland)  
Veenlandschap in het gebied tussen het Oerstroomdal van de Vecht en dat 
van de grote rivieren.  

 
De transgressies van de Duinkerke III periode hebben de mensen allemaal zelf 
bewust meegemaakt, er dijken tegen opgeworpen en er misschien zelf ook aan 
meegewerkt door aantasting van veen en strandwal. In dit hoofdstuk is de 
belangrijkste bijdrage van de (a)biotische wereld in die periode alvast geschetst, 
omdat dan het overzicht in de ontwikkeling van het substraatsysteem behouden 
blijft. In het volgende hoofdstuk komt de bijdrage aan de orde die de mens in die 
periode aan de ontwikkeling van het Nederlandse Zeekleilandschap heeft 
geleverd: een nieuwe fase in de sequent occupance!  
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Deel C 
 

Het cultuurlandschap 
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Hoofdstuk 7  
 
LANDSCHAP EN SAMENLEVING  
 
Algemene ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.  
 
 
 
 
 
De productie functie van het natuurlandschap  
 
De mens is net als de dieren afhankelijk van wat de natuur hem oplevert: hij is 
opgenomen in het voedselketensysteem van de biosfeer. De mens is echter niet 
volledig afhankelijk van de natuur, zoals de dieren, omdat hij in de biosfeer een 
bijzondere positie inneemt: hij kan denken. Daardoor is de mens in staat om de 
structuur van de biosfeer zo te wijzigen dat de voedselketens allemaal bij hem uit 
komen. Dit gebeurt in wat we "landbouw" plegen te noemen.  
 
De mens heeft echter niet altijd landbouw bedreven. Van oorsprong leefde hij als 
een dier in de natuur die door jacht op andere dieren en het verzamelen van 
planten en de vruchten daarvan in zijn bestaan voorzag. De techniek van de 
landbouw, het beïnvloeden van voedselketens, werd de mens pas na verloop van 
tijd meester en die techniek heeft zich heel langzaam ontwikkeld van heel simpel 
(het temmen van een beest) tot heel geavanceerd (intensieve kastuinbouw). Deze 
technologie is voor het eerst ontwikkeld in het Midden-Oosten en heeft zich 
vandaar uit verspreid over de rest van de wereld.  
 
Waar een zelfvoorzienende landbouw wordt bedreven zijn altijd drie onderdelen 
te onderscheiden in de wijze waarop de mens gebruik maakt van de 
productiefunctie van de natuur. De beide eerste onderdelen zijn de onderwerping 
van respectievelijk de plantenwereld en de dierenwereld aan de techniek van de 
mensen: akkerbouw en veeteelt. Er is echter nog nooit een volledige beheersing 
van de natuur geweest, ook nu nog niet (visserij is altijd nog een vorm van 
verzamelen). Daarom is het verzamelen en jagen altijd als het derde onderdeel van 
de menselijke bestaansbasis blijven bestaan. De verhouding tussen de landbouw 
anderzijds en het jagen en verzamelen anderzijds is afhankelijk van de staat 
waarin de landbouwtechniek zich bevindt, en die staat verschilt sterk per tijd en 
per plaats.  
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De mens maakt echter behalve van de producten van de biosfeer ook gebruik van 
die van de abiotische wereld. In dat systeem weet de mens echter veel minder 
goed hoe hij in kan grijpen. Het meeste gebruik wat ervan gemaakt wordt betreft 
gewoon het gebruiken van wat de natuur oplevert zonder daarbij de materiaal-
stromen in de abiotische wereld te beïnvloeden (mijnbouw). Het is vergelijkbaar 
met het jagen en verzamelen in de biosfeer. Alleen bij landaanwinningswerken 
waar men door speciale technieken de aanslibbing bevordert, of bij 
stuifzandgebieden waar men met beplanting de verstuiving probeert tegen te gaan, 
in sprake van een soort "dode natuur landbouw".  
 
De bewoning van het landschap door een autarke samenleving  
 
De mensen die Nederland voor het eerst bewoonden waren jagers en 
verzamelaars. Zij lieten weinig sporen na in het landschap en zijn voor ons dus 
oninteressant. Anders wordt het als de techniek van de landbouw ons land bereikt. 
Er gaan dan bomen gekapt worden en er wordt akkerbouw en veeteelt bedreven. 
In het begin gaat het hierbij om "shifting cultivation", een systeem waarbij 
mensen akkers steeds voor korte tijd gebruiken om ze vervolgens weer te verlaten. 
Ook zij zijn echter nog maar voorlopers van de grondleggers van ons 
cultuurlandschap. Dat waren namelijk de mensen die zich blijvend vestigden op 
een bepaalde plek en daar een dorp bouwden en permanente akkers en weiden 
aanlegden. Daar waar die vestiging tot op de dag van vandaag sporen in het 
landschap heeft achtergelaten is er sprake van de eerste herkenbare menselijke 
fase in de sequent occupance.  
 
Die sedentaire landbouw die, zoals boven vermeld, zich in het Midden-Oosten 
moet hebben ontwikkeld, bereikte Nederland via het Europese vasteland. Na eerst 
tot ontwikkeling te zijn gekomen op de rijke lössgronden van Zuid-Limburg 
breidt het zich uit tot op de pleistocene zandgronden in het oosten en zuiden van 
ons land. Vanaf die hoge zandgronden wordt het zeekleigebied langzamerhand 
door sedentaire (= niet rond-trekkende) landbouwbedrijvende mensen 
gekoloniseerd. Omdat de cultuur (technieken en behoeften) van de 
zeekleibewoners dus afkomstig is van die zandgronden, is het goed daar even bij 
stil te staan.  
 
Op de Nederlandse zandgronden ontwikkelde zich een samenlevingssysteem, dat 
het "es-nederzettingssysteem" wordt genoemd, hier in een ruime zin 
geïnterpreteerd (dus niet alleen als het Drentse esdorp). Dit systeem bestaat uit 
een dorp met een dorpstoebehoren.  
 

 72



Het dorp is een groep huishoudens, die samenleven in een familie of stamverband. 
Zij ondernemen veel dingen samen en steunen elkaar bij individuele 
ondernemingen. Voor de dagelijkse behoeften zijn zij als groep en vaak ook als 
afzonderlijke huishoudens volledig zelfvoorzienend.  
 
Deze huishoudens maken gebruik van verschillende elementen van het regionaal 
milieu waarin zij zich vestigen. Die elementen stellen zij ten dienste van de taken 
die zij moeten uitvoeren om in hun onderhoud te voorzien. Allereerst moeten zij 
in dat gebied kunnen wonen. Zij bouwen daartoe huizen die het eigenlijke dorp 
vormen. Voor de exploitatie van de flora en fauna (landbouw) beschikken zij over 
een grondgebied waarin zich die elementen van de biosfeer bevinden en waarop 
elk huishouden in meerdere of mindere mate afzonderlijke rechten kan doen 
gelden: het dorpstoebehoren. Daarin zijn enerzijds landbouwgebieden te 
onderscheiden en anderzijds woeste gronden. Op die woeste gronden wordt nog 
gedaan aan jagen, verzamelen en "mijnbouw" van die producten die men 
landbouwtechnisch nog niet beheerst. In de landbouwgebieden zet de mens de 
natuur wel naar zijn hand. Er zijn daar enerzijds delen te onderscheiden die zijn 
ingericht voor de exploitatie van de plantenwereld (akkers, hooilanden) en 
anderzijds voor die van de dierenwereld (weilanden). Voor akkers zijn vruchtbare, 
relatief droge gedeelten nodig, voor wei- en hooilanden is een nattere bodem 
noodzakelijk. Gezien de geringe vervoersmogelijkheden in die tijd was het, om 
zo'n autarke samenleving in stand te houden, nodig dat al die drie elementen in 
elkaars nabijheid voorkwamen (figuur 13).  
 
Steeds wanneer er een gebied door zo'n samenleving geoccupeerd wordt is er een 
beperkende factor te onderscheiden die de vestigingsplaats bepaalt: diegene van 
de drie elementen die het meest schaars aanwezig is en waarvan de schaarste door 
het gebied heen varieert (anders maakt het nog niks uit waar je gaat zitten). In de 
natte zeekleigebieden was die de beperkende factor het gebrek aan gronden die 
droog genoeg waren om akkerbouw te bedrijven.  
 
Dat deze samenlevingen autark waren wil overigens nog niet zeggen dat ze een 
bestaan leidden dat was afgesloten van de buitenwereld. Voor de niet-dagelijkse 
behoeften zoals stenen, bronzen of ijzeren werktuigen en wapens waren zij 
weldegelijk aangewezen op rondtrekkende handelaren of ambachtslieden, die dan 
vaak in natura werden betaald. Ook voor het bestuur was vaak al een 
arbeidsdeling ontstaan, waar dan één bestuurder heersen kon over verschillende 
van die autarke samenlevingen. Ook die werden veel in natura betaald. De 
autarkie slaat dus alleen op de dagelijkse behoeften.  
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figuur 13. Structuur van een autark regionaal milieu 
 
Samenvattend kunnen we dus spreken van een groep handelingsverbanden, die 
betrokken waren op een dorp en een dorpstoebehoren. Bewoning van een gebied 
was alleen mogelijk wanneer er werd voldaan aan hierboven genoemde eisen voor 
de aanleg van akker-, weide- en hooiland, woeste grond en een geschikte plek om 
een dorp te bouwen. Het is deze samenlevingsvorm die zich in eerste instantie op 
de zeeklei ontwikkelde.  
 
De ontwikkeling van een agrarisch-ambachtelijke samenleving  
 
1 specialisatie in de primaire sector: De ontwikkeling van marktplaatsen  
 
De Nederlandse samenlevingen zijn echter niet altijd autark gebleven. Met de 
ontwikkeling van het bulktransport over grotere afstanden dan alleen binnen het 
dorpstoebehoren, kon er handel ontstaan voor de voorziening in alledaagse 
behoeften. Er wordt in dat verband wel gesproken over de tijd der "indirecte 
consumptie": De huishoudens verbouwen en verzamelen hun voedsel en 
dergelijke niet meer (geheel) zelf, maar ze kopen het (voor een deel) op een markt 
waar ook andere huishoudens (uit andere dorpen) komen kopen en verkopen. Om 
de aankopen op de markt te betalen leveren ze ook producten aan de markt, die 
anderen daar voor geld weer kunnen kopen. Daarvoor kiezen ze uiteraard die 
producten uit waar veel belangstelling voor is op de markt en waar hun 
dorpstoebehoren en hun cultuur zich het best voor lenen: ze specialiseren zich op 
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bepaalde producten (figuur 14). Ze proberen hun dorpstoebehoren daar ook 
optimaal voor in te richten, door extra gronden geschikt te maken voor de 
productie van hun specialiteit4. Op die manier ontstaan er regio's die zich wat 
betreft de verhandelbare goederen geheel op de productie van bepaalde artikelen 
hebben toegelegd en daar ook voor zijn ingericht. Wat aanvankelijk huishoudens 
waren, die zelf in hun onderhoud voorzagen, worden nu bedrijven waar het 
huishouden toevallig bij inzit: het zijn functionele handelingsverbanden die door 
de samenleving via het marktsysteem zijn belast met de productie van bepaalde 
landbouwproducten. De huishoudens zijn niet langer betrokken op hun eigen 
dorpstoebehoren, maar op verschillende regionale milieu's, die elk een bepaalde 
specialiteit voortbrengen. Hun eigen regionale milieu is daar een van. Uiteraard 
gaat zo'n proces van specialisatie heel geleidelijk. In het algemeen gaat men er 
echter van uit dat de echte autarkie rond 1150 voorbij is (Slicher von Bath, 1960).  
 

 
 
figuur 14. Twee gespecialiseerde, op elkaar betrokken regionale milieu's.  

                                                 
4 De mensen laten dus in toenemende mate hun activiteiten door de natuurlijke 
gesteldheid van hun gebied bepalen!!  
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2 De secundaire/tertiaire sector: De ontwikkeling van steden.  
 
De mensen leven niet alleen van landbouwproducten en ook voor de voorziening 
in niet-agrarische goederen en diensten ontstaat er een arbeidsdeling in de 
samenleving. Het gaat daarbij om activiteiten uit de secundaire, tertiaire en 
quartaire sector. Die arbeidsdeling ontstaat al vroeg als er specialisten komen voor 
de handel, voor de vervaardiging van werktuigen (wapens, ploegen), voor het 
bestuur en het leger (de adel) of voor geestelijke verzorging (kloosters en kerken). 
Aanvankelijk wonen en werken deze handelingsverbanden echter op het 
platteland, tussen de agrarische bevolking in. Ze woonden dan in de dorpen, of ze 
trokken rond, omdat er in één dorp niet voldoende behoefte was aan hun 
specialisme.  
 
Als er echter ten bate van handel en specialisatie marktplaatsen voor agrarische 
producten beginnen te ontstaan waar mensen uit vele dorpen samenkomen, 
vestigen juist die trekkende specialisten zich daar. Ze kunnen zo immers veel 
gemakkelijker een grote klantenkring bereiken. Op die manier ontstaan er 
concentraties van niet-agrarische bevolking, die steden genoemd worden. We 
spreken dan van een "agrarisch-ambachtelijke" samenleving. Voor die niet-
agrarische bevolking moet de term "ambachtelijk" natuurlijk wel ruim worden 
opgevat.  
 
De ontwikkeling van de agrarisch-industriële samenleving  
 
1 De industriële samenleving  
 
Een belangrijke en als uniek beschouwde gebeurtenis vindt plaats wanneer de 
cultuur van de samenleving wordt verrijkt met de technieken van de " Industriële 
Revolutie". Voor het platteland betekent dat, dat door mechanisatie en verbetering 
van agrarische technieken (kunstmest) de productie per oppervlakte en per 
persoon enorm toeneemt. Daardoor zijn er voor dezelfde productie minder 
mensen nodig. Intussen begint de bevolking echter snel te groeien doordat de 
kindersterfte door de ontwikkeling in de medische wetenschap geremd wordt. Zo 
komen er steeds meer mensen beschikbaar, die zich kunnen gaan toeleggen op 
niet-agrarische activiteiten. Die niet-agrarische activiteiten zelf ontwikkelen zich 
nog veel stormachtiger: er ontstaan uitgebreide industrieën. Deze industriële 
handelingsverbanden zijn allemaal zeer sterk op elkaar en slechts zeer selectief op 
de natuur betrokken (mijnen voor steenkool of ijzererts). Daardoor ontstaan er op 
bepaalde plaatsen grote industriële concentraties. Vaak gebeurt dat rond reeds 
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bestaande steden uit de agrarisch-ambachtelijke tijd, omdat zij in de eerste 
aanvang ontstaan als vernieuwing van de oude, ambachtelijke, niet-agrarische 
activiteiten of op basis van kapitaalconcentraties die bijvoorbeeld in de handel 
zijn verdiend. Omdat de industrie, veel meer dan het oude ambacht, een grote 
behoefte heeft aan mensen, die juist in de landbouw minder nodig gaan zijn en 
omdat door betere gezondheidszorg de bevolking gigantisch groeit nemen de 
steden enorm in omvang toe: er ontstaat een enorme urbanisatie.  
 
2 De agrarische samenleving  
 
Het gevolg van de groei is dat de steden, waarin zelf geen agrarische producten 
voortgebracht worden, van voedsel en dergelijke voorzien moeten worden vanuit 
de omringende dorpen. Daar waar steden een zeer grote omvang bereiken, zoals in 
de Randstad, is er een groot gebied nodig om in die behoefte te voorzien en wordt 
er daardoor een vèrgaande specialisatie in dat gebied mogelijk. Daarbij gaat naast 
de mogelijkheden van de dorpssamenleving en haar gebied ook de afstand tot de 
stad een rol spelen. Producten die moeilijk te vervoeren zijn, doordat ze 
bijvoorbeeld bederfelijk zijn, kunnen daardoor alleen in de directe omgeving van 
de stad worden verbouwd. De tuinbouw in de omgeving van de grote steden in de 
Randstad is daarvan een voorbeeld.  
 

cultuur 

keuze van een 
specialisatie 

dorpstoebehoren locatie ten opzichte 
van de stad 

 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 15. Agrarische specialisatie als gevolg van verstedelijking 
 
De ontwikkeling van de tuinbouw hangt overigens nog op een andere wijze samen 
met de tijd van urbanisatie. Voor die tijd verbouwde namelijk iedereen zijn "tuin"-
bouwproducten zelf bij huis. In de steden is daarvoor echter geen plek, zodat er op 
het platteland specialisten voor ontstonden. Die vestigden zich steeds in de buurt 
van de steden, omdat zoals gezegd de bederfelijke tuinbouwproducten geen te 
lang vervoer toelieten.  
 
Behalve een verdergaande specialisatie, verdwijnen ook de activiteiten van de 
secundaire sector van het platteland. Die worden door de gemechaniseerde 
industrie in de steden weg geconcurreerd. Men spreekt dan van de agrarisering 

 77



van het platteland. Alleen de primaire en een verzorgende tertiaire sector blijven 
nog over. Zo is er de verdeling ontstaan van de boeren op het platteland en de 
arbeiders in de steden.  
 
De ontwikkeling van de post-industriële samenleving  
 
Als op den duur de stedenbewonende mensen door steeds groter wordende 
welvaart en door de sterk groeiende technologie in staat gesteld worden massaal 
auto's aan te schaffen, begint sterke scheiding tussen stad en platteland weer te 
vervagen. De mensen hebben met hun auto een veel grotere actieradius en zijn 
niet meer aan de stad gebonden. Zij gaan nu ook het platteland gebruiken, vooral 
ook omdat er in de steden, waar zoveel gebeurt op zo'n kleine ruimte, weinig plek 
meer is voor de nog steeds groeiende stedelijke samenleving.  
 
Zeker als ook de vrije tijd van de mensen toeneemt en zij daardoor de kans krijgen 
om met hun auto de vieze volte van de stad te ontvluchten neemt het stedelijk 
gebruik van het platteland sterk toe.  
 
Er is evenwel een groot verschil in het gebruik van de plattelands ruimte tussen de 
plattelandsbevolking en de stadsbevolking. De stadsbewoners gaat het er vooral 
om dat het platteland niet zo vol is als de steden en dat er daarom ruimte 
behoevende, gevaarlijke of hinderlijke activiteiten geplaatst kunnen worden, die 
in de stad teveel overlast zouden geven (vliegvelden, recreatiegebieden, 
vuilstortplaatsen, kerncentrales enzovoorts). Zij maken dus gebruik van de 
draagfunctie en eventueel de regulatie- (koelwater kerncentrales) of de 
informatiefunctie (natuurliefhebbende recreanten) van het landschap. Dit in 
tegenstelling tot de agrarische bevolking die het om de productiefunctie te doen is.  
 
Deze tegenstelling van visie op het landschap tussen de autochtone plattelanders 
en de allochtone stedelingen leidt juist in deze periode tot ernstige conflicten over 
het gebruik van de grond. De allernieuwste ontwikkeling schijnt daar evenwel 
weer een oplossing voor te bieden. De landbouw heeft zich technisch zover 
ontwikkeld, dat we met gemak allemaal van voldoende voedsel kunnen worden 
voorzien, zonder dat daar alle grond op het platteland voor benut hoeft te worden. 
Daardoor komt er ruimte vrij voor de stadsactiviteiten.  
 
Intussen dringt de auto ook bij de plattelands bewoners zelf door, wat hen weer in 
staat stelt om naar de steden te gaan. Daar maken zij gebruik van de verzorgende 
voorzieningen, die veel meer te bieden hebben dan die in hun eigen dorp. In hun 
dorp gaan zo de verzorgende bedrijven, die al in hun bestaan bedreigt werden 
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door het feit dat er op het platteland steeds minder mensen woonden, massaal op 
de fles. Zo verdwijnen de voorzieningen voor de autochtone plattelandsbewoners 
naar de steden en zet eigenlijk de agrarisering uit de voorgaande agrarisch-
industriële fase zich voort.  
 
Samenvatting.  
 
Samenvattend kunnen we in de ontwikkeling van de samenleving een viertal fasen 
onderscheiden.  
 
1 De autarke fase  
 
In deze fase is er een kleine groep huishoudens die betrokken is op een stuk van 
het natuurlandschap, waarmee zij zelf in àl hun behoeften voorzien 
(productiefunctie) en waarin zij hun boerderij bouwen (draagfunctie). In deze 
samenlevingen zijn slechts enkele niet-agrarische specialisten, die veelal een 
trekkend bestaan leiden.  
 
2 De agrarisch-ambachtelijke fase  
 
In deze fase doen zich twee ontwikkelingen voor. Allereerst ontstaat er handel 
tussen de voorheen autarke samenlevingen, waardoor die zich kunnen gaan 
specialiseren. Daarnaast komen er steeds meer specialisten voor niet-agrarische 
(beter is niet-primaire sector) activiteiten. Die vestigen zich, behalve in de dorpen, 
ook bij de marktplaatsen zodat er steden ontstaan.  
 
3 De agrarisch-industriële fase  
 
In de steden ontwikkelt zich industrie. De landbouw wordt sterk verbeterd 
(kunstmest) zodat er een hoge productie wordt gehaald. De meeste mensen (het 
worden er in deze tijd steeds meer) en praktisch alle niet-agrarische activiteiten 
concentreren zich in de steden. Het platteland agrariseert en er vindt een sterke 
specialisatie plaats.  
 
4 De post-industriële fase.  
  
Door de auto neemt de mobiliteit enorm toe. Daardoor verdwijnt enerzijds de 
laatste verzorgende niet-agrarische activiteit van het platteland en wordt 
anderzijds het platteland overspoeld door stedelijke activiteiten waar de stad te 
klein voor geworden is (bijvoorbeeld recreatie).  
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Zo is er dus in de ontwikkeling van de samenleving een voortgaande 
taakverdeling te zien. Die gaat gepaard met een ruimtelijke scheiding van de 
activiteiten tussen stad en platteland. Pas in de laatste fase komen de activiteiten 
weer bij elkaar. Omdat ze nu echter vanuit verschillende handelingsverbanden 
ondernomen worden leven ze niet in harmonie naast elkaar maar ontstaan er 
allerlei conflicten.  
 
De ontwikkeling van centrale handelingsverbanden  
 
In de ontwikkeling van een samenleving ontwikkelen zich ook steeds "centrale 
handelingsverbanden", die een grote invloed hebben op het reilen en zeilen van 
die samenleving. Over het algemeen gaat het om handelingsverbanden van de 
quartaire sector, die zelf niet zoveel doen, maar een des te grotere invloed hebben 
op het doen en laten van andere handelingsverbanden. Er zijn verschillende typen 
van deze centrale handelingsverbanden te onderscheiden, die nu kort de revue 
zullen passeren.  
 
1 De feodale landsheren.  
 
In de meeste gebieden is dit de eerste specialist voor bestuurlijke en militaire 
activiteiten. Meestal was hij dat niet voor een enkele autarke samenleving, maar 
voor een hele groep van die samenlevingen. Vaak had hij de grond waar die 
samenlevingen op woonden in "leen" gekregen van een hogere adelijke persoon 
(een koning of zo), die zich verder niet met het gebied bemoeide. Die hogere 
persoon had de rechten op het gebied vaak militair veroverd of hij had het land, 
dat veelal praktisch onbewoond was, tot zijn bezit verklaart, net zoals men dat 
tegenwoordig met de maan pleegt te doen.  
 
De feodale landsheer moet gezien worden als een bedrijf, een handelingsverband 
dat zijn bestuurlijke en militaire diensten tegen betaling – en in dit geval ook nog 
onder dwang – aanbiedt. Ze waren meestal gevestigd in een klein kasteel of iets 
dergelijks en trokken ook vaak van het ene kasteeltje naar het andere, om elke 
keer een andere samenleving te besturen (van eentje kon hij niet bestaan). De 
bestuurden moesten aan deze heren in ruil voor zijn diensten een gedeelte van de 
opbrengst van de grond afdragen: ze moesten pacht betalen.  
 
2 De kloosters  
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Kloosters waren huishoudens die zich onderscheidden door het feit dat zij hun 
handelen in de eerste plaats lieten richtten door de zingeving en niet door het 
opbouwen van een economisch bestaan. Het ideaal wat zij nastreefden was 
gebaseerd op de levenswijze van de eerste Christengemeenten, die zonder 
persoonlijk bezit samen leefden en samen in afwachting waren van de 
Wederkomst terwijl zij het Evangelie verkondigden. Zo leefden ook de 
kloostergemeenschappen. De kloosterlingen hadden geen eigen bezit, er werd veel 
gebeden en ze verrichten onderwijs. Zij vestigden zich bij voorkeur in de 
wildernis, om daar de duivel te kunnen weerstaan, zoals Jezus en Johannes de 
doper dat hadden gedaan in de woestijn.  
 
In die wildernis namen zij vaak het initiatief voor dijkenbouw of ontginningen. Zij 
hadden daarbij voordeel van hun goede en grote organisatie en hun grote kennis 
en ontwikkeling. Zij verwierven daardoor vaak een aanzienlijk grondbezit, dat als 
gevolg van schenkingen nog verder werd uitgebreid. Doordat zij ook pacht gingen 
vragen van de boeren kwamen zij in ongeveer dezelfde positie terecht als de 
landheren.  
 
3 De moderne overheid.  
 
De moderne overheid is een instelling, een democratisch gekozen 
handelingsverband, die het "algemeen belang" moet verdedigen voor het gebied 
waarvoor het is gekozen: Gemeente, provincie of rijk of werelddeel (EEG). In de 
moderne tijd is die overheid veel meer dan een landeigenaar die de belasting heft 
en rechtspreekt. Het is een instelling die zich actief bezig houdt met het 
begeleiden van de samenleving. Zo grijpt de EEG in in de landbouwprijzen voor 
de boeren en subsidieert de nationale overheid ruilverkaveling. De belangrijkste 
activiteit voor het plattelandslandschap ligt in deze tijd echter in het afwegen van 
de belangen van stedelijke en rurale activiteiten in de ruimtelijke planning.  
 
De bedijkingen  
 
In de ontwikkeling van de samenleving in het gebied van de Nederlandse zeeklei 
staat de ontwikkeling van de technologie van de waterbeheersing en 
landaanwinning centraal. Dat is in dit door zeespiegelstijging geteisterde gebied 
immers een voorwaarde voor het bestaan. Het belangrijkste onderdeel van deze 
technologie vormt de kunst van de dijkenbouw.  
 
In het gehele Nederlandse zeekleilandschap treffen we dijken aan. Dat zijn stevige 
wallen die gemaakt worden van hout, steen of klei, en die het water tegen moeten 
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houden. Dat is alleen maar mogelijk in kleigebieden, omdat wanneer de 
ondergrond uit zand bestaat het water als grondwater vrij onder de dijk door kan 
bewegen. Bij klei gebeurt dat slechts in zeer gerichte mate. Het water dat daarbij 
onder een dijk doorkomt is het kwelwater. Vooral bij gebieden die onder de 
zeespiegel liggen is dat erg hinderlijk.  
 
Soms lukt het evenwel niet eens om het gewone oppervlaktewater tegen te houden 
en breekt de dijk door. Daarbij slaat meestal niet de hele dijk weg maar er 
ontstaan op één of enkele punten gaten in de dijk, daar waar de dijk het zwakst is. 
De rest van de dijk blijft verder behouden omdat het water door die gaten een 
uitweg heeft gevonden. Het water kolkt door die gaten met grote kracht de polder 
binnen, die - zeker bij storm - vaak lager ligt dan de waterspiegel. De gaten 
worden daardoor zeer diep uitgeschuurd, zodat het voor de mensen later niet meer 
mogelijk is de dijk daar weer gewoon dicht te maken. In plaats daarvan legt men 
een nieuw stuk dijk om het gat heen. Naast de dijk blijft het gat dan als een 
meertje bestaan. Zo'n meertje wordt een wiel genoemd.  
 
De dijk houdt niet alleen het buitenwater tegen, maar belemmert ook de afvoer 
van het regen- en kwelwater dat in de polder terecht komt. Daarom heeft men in 
de dijken sluizen gebouwd. Als het water binnen de dijk hoger staat dan dat 
daarbuiten, kan men het water via die sluis weg laten lopen. Is het omgekeerde het 
geval, dan is er ook nog een pomp nodig voor de waterafvoer, in de vorm van een 
watermolen of een gemaal. Wil men de ligging en werking van sluizen en 
gemalen begrijpen, dan moet men echter het hele poldersysteem kennen. Daarin 
zijn drie typen te onderscheiden: Dat van de defensieve bedijkingen, dat van de 
offensieve bedijkingen en dat van de droogmakerijen.  
 
De defensieve bedijkingen  
 
Toen de mensen tijdens de Duinkerke III transgressies steeds meer van hun 
grondgebied aan de golven moesten prijsgeven, besloten zij hun land tegen de zee 
te verdedigen door dijken te bouwen. Er ontstonden daardoor polders: gebieden 
die zijn omgeven door een dijk en voorzien zijn van een sluis of gemaal (molen) 
voor de ontwatering. Bij de eerste bedijkingen in het zeeklei gebied werden steeds 
kleine stukjes land bedijkt die dan via een sluisje bij eb afwaterden op een geul of 
kreek die het gebied doorsneed. Zo ontstonden de oudste polderkernen.  
 

 82



De offensieve bedijkingen  
 
Binnen de offensieve bedijkingen zijn er twee typen te onderscheiden. Enerzijds 
zijn er de bedijkingen die weliswaar landaanwinst tot gevolg hebben maar waarbij 
de defensie toch nog het doel is. Anderzijds is er de echte landaanwinst met als 
doel de uitbreiding van het cultuurland.  
 
- De defensieve landaanwinst  
 
Omdat via die geulen en kreken de zee toch nog diep in het land kon komen en 
overal de polderdijken aan kon tasten, besloot men die geulen met een dijk af te 
sluiten. In die dijk moest dan ook weer een sluis komen om het water, dat vanuit 
de polderkernen op de geul wordt geloosd, bij eb naar zee weg te laten stromen.  
 
Hierdoor verbeterde niet alleen de veiligheid tegen het zeewater, maar verbeterde 
ook de afwatering van de kernpolders. Wanneer er namelijk langdurig hoge zee 
standen waren (bij stormen en dergelijke), kon er nu toch vanuit de kernpolders 
geloosd kon worden op de oude geul, omdat het water daarin niet vanuit zee werd 
opgestuwd. Pas als de hoge standen van de zee zo lang aanhielden dat ook de geul 
vol raakte, gingen ook de kernpolders hinder krijgen van de wateroverlast. Waar 
de oude geul erg breed was (de dijken van de kernpolders niet te dicht langs de 
oever liepen), kon dat lang duren omdat de geul dan een hoop ruimte te vullen 
had. Wanneer de kernpolder over een molen of gemaal beschikte, kon de lozing 
op de oude geul zelfs nog langer doorgaan, waarbij de oeverlanden langs de geul 
als een soort uiterwaarden onder water liepen. De oude geul met het voorlopig 
opgeslagen polderwater wordt de boezem genoemd. De oeverlanden die, wanneer 
er lang niet op de zee geloosd kan worden, als reserve-opslag dienen vormen het 
boezemland. Het hele complex van boezem, boezemland en op de boezem 
afwaterende kernpolders heet tenslotte het boezemgebied.  
 
- De offensieve landaanwinst  
 
Omdat langs de randen van de gebieden die door defensieve dijken beschermd 
worden de stroming van het water afneemt (het kan immers niet verder) neemt de 
sedimentatie daar toe. Zo ontstaan dus nieuwe kwelders, buiten het alreeds 
bewoonde gebied. De sluizen van dat gebied wateren uit op de geulen die door die 
kwelders heen lopen.  
 
Wanneer die kwelders bedijkt worden moeten de sluizen in de dijk niet alleen het 
water van de nieuwe polder afvoeren, maar ook van het daarachter liggende land. 
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Als er op die manier veel polders achter elkaar gebouwd worden, krijgen de 
oudsten van hen het meestal moeilijk met de afwatering, omdat die dan een grote 
afstand naar de zee af moet leggen. Vaak wordt dat nog extra bemoeilijkt omdat 
de jongere polders hoger opgeslibt zijn dan de oudere (de zeespiegel inmiddels 
verder is gestegen) en heeft de klei er minder tijd gehad om in te klinken.  
 
De polders van deze offensieve landaanwinst worden in één keer aangelegd: Men 
bouwde een dijk langs de rand van de kwelder en men damde de kreek die de 
kwelder doorsneed af. In die dam kwam dan een sluis voor de afwatering van 
zowel de nieuwe als al de daarachter liggende oudere polders. Deze jonge polders 
kenmerken zich dus doordat ze niet uit allemaal deelpoldertjes zijn opgebouwd, 
en doordat ze in één keer in gebruik genomen zijn en daarom planmatig zijn 
ingericht. Maar daarover meer bij de beschrijving van de afzonderlijke 
inpolderingen.  
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Sluis Sluis Sluis 

Boezemwater 
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Zee 

Polder A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 16. Schema van de afwatering in een volledig ontwikkeld poldersysteem. 
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De droogmakerijen  
 
Droogmakerijen vormen eigenlijk een hoofdstuk apart. Het gaat daar namelijk 
niet om het afsluiten van een reeds drooggevallen stuk grond tegen 
overstromingen, maar om het droogleggen van een plas water, die vaak zelf een 
belangrijke boezemfunctie had (opvangen van het polderwater zolang dat niet op 
zee geloosd kan worden). Dat betekende dat deze polders te maken kregen met 
een toevoer van water uit de omgeving, net als de offensieve landaanwinsten. Dat 
water kon hier echter niet dóór de droogmakerij afgevoerd worden, omdat de 
bodem daar lager zou komen te liggen dan de waterspiegel in het omringende land 
(het is immers een oude meerbodem). Dit in tegenstelling tot de hoge kwelders 
waar al een diepe geul doorheenliep. Daarom werd er eerst om het meer heen een 
dijk gelegd, en om de dijk heen een vaart. Vervolgens nam die vaart de functie 
van boezemwater van het meer over. Daarna werden er molens op de dijk 
gebouwd, waarmee het water uit het meer in die ringvaart werd gepompt. Via die 
ringvaart (die immers boezem was) kon dat water afgevoerd worden naar zee. Als 
de polder eenmaal drooggemalen was bleef de ringvaart voor de "gewone" 
afwatering zorgen. Bij deze polders heeft men nooit kunnen volstaan met een 
sluis, omdat de bodem ervan altijd lager ligt dan het waterpeil in de ringvaart. 
Bemaling met molens en later gemalen is daarom altijd noodzakelijk.  
 
In oude tijden waren molens vaak niet krachtig genoeg om het hele hoogteverschil 
tussen ringvaart en droogmakerij te overbruggen. In dat geval waren er meerdere 
molens nodig, die elk het water een stukje hoger brachten, totdat het tenslotte in 
de vaart terechtkwam.  
 
De polders met hun dijken, wielen, sluizen en molens vormen de basis van het 
Nederlandse cultuurlandschap in het zeekleigebied. Het is als het ware het 
bouwrijp maken van het natuurlandschap voor menselijke bewoning. Hoe die 
bewoning er zelf verder uit zag zal in de volgende hoofdstukken per gebied 
worden bekeken. 
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Hoofdstuk 8 
 
HET NOORDELIJK ZEEKLEILANDSCHAP  
 
Ontwikkeling van het cultuurlandschap in Friesland en Groningen  
 
 
 
 
 
De ontginning door een autarke samenleving vóór de bedijkingen  
 
De eerste mensen in het noordelijk zeekleigebied waren afhankelijk van wat het 
natuurlandschap hen daar bood. Dat natuurlandschap bestond uit een 
kweldergebied: langs de randen kwelders, meer zeewaarts wadzanden en wadden 
en daartussenin kwelderwallen. De mensen die zelf graag droge voeten hielden en 
voor hun landbouwactiviteiten ook relatief droge gronden nodig hadden, zochten 
de hoogste en best ontwaterde delen van het gebied op. Dat waren uiteraard de 
kwelderwallen en in het kweldergebied de oeverwallen langs de kreken die het 
gebied veelvuldig doorsneden. Zowel de oeverwallen als de kwelderwallen waren 
zandiger dan het overige gebied (in sneller stromend water afgezet) en lagen 
hoger, omdat zandig materiaal minder inklinkt dan de fijne klei. Deze natuurlijke 
verhogingen werden door de mensen als woonplaatsen uitgekozen.  
 
Die kolonisatie geschiedde niet individueel, maar in groepsverband. Zo'n groep, 
bestaande uit verschillende huishoudens, trok naar een bepaald deel van het 
gebied waar het hen wel mogelijk leek een bestaan op te bouwen, en vestigde zich 
daar. Ieder huishouden zorgde volledig voor zichzelf: het was autark. Dat betekent 
dus dat zij zochten naar gronden die alle aspecten van het "esdorp" in zich hadden. 
Alleen als woeste grond voldeed het kleigebied met zijn spaarzame 
kwelderbegroeiing slecht. Maar door middel van eenvoudige handel kon in de 
tekorten die hieruit voortvloeiden worden voorzien.  
 
Als de juiste plek gevonden was dan ontgon daar ieder huishouden voor zich een 
stukje land: Er werd een stuk geploegd voor de akkerbouw en een stuk geschikt 
gemaakt voor gras- of hooiland. Om de percelen heen groef men een sloot voor de 
ontwatering en voor afgrenzing. Om zich overbodig graafwerk te besparen maakte 
men daarbij gebruik van de bestaande geultjes in het gebied, zodat de percelen een 
zeer onregelmatige vorm kregen. Op de hogere delen bedreef men zo akkerbouw, 
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op de lagere delen veeteelt, zodat er, op de woeste grond na, sprake was van een 
volledig bedrijf.  
 
Opvallend is dat er in deze samenleving geen sterk dominant handelingsverband 
te onderscheiden is. Het bestuur was hier niet opgedragen aan een adellijke 
bestuursspecialisten, maar werd bij toerbeurt waargenomen door huishoudens die 
zich onderscheidden door het bezit van een relatief grote hoeveelheid grond. Er 
was dus geen feodale samenleving, maar eerder een soort "republiek", waarin het 
stemrecht was gekoppeld aan het bezit van grond. Naast deze beperkte 
bestuursspecialisatie waren er nog een aantal handelsspecialisten, die voorzagen 
in niet alledaagse goederen en die veelal een trekkend bestaan leidden.  
 
Agrarisch-ambachtelijke toestanden vóór de bedijkingen  
 
Met de duinkerke II transgressies veranderde deze situatie in echter. Deze periode 
van verhevigde stormvloeden stelde de inwoners van de noordelijke kleistreken 
voor grote problemen, die de structuur van de samenleving deden veranderen. De 
zee drong door tot in het bewoonde gebied en verdreef vele bewoners van hun 
land. Die keerden terug naar Drenthe, waar zij waarschijnlijk door oude familie of 
stambanden goed terechtkonden. Er waren er echter ook die hun land niet zo snel 
prijs gaven aan de zee en terpen opwierpen van kwelderzoden en huisafval. 
Tijdens overstromingen, vooral in de winter, trokken zij zich daar met hun vee op 
terug. Na de overstroming konden ze het land weer gebruiken omdat de regens in 
het voorjaar het zout uit de bodem spoelden. Toch werd het bedrijven van 
akkerbouw in het gebied op vele plaatsen sterk bemoeilijkt omdat deze 
transgressie achter de kwelderwallen een laag knip- of knikklei afzette, die vooral 
voor de akkerbouw zeer ongunstig is. Dorpen die door dat euvel getroffen werden 
zagen zich genoodzaakt om zich tot de veeteelt te beperken. Maar op die wijze 
was het niet langer mogelijk om zelf volledig in de dagelijkse behoeften te 
voorzien. Zo werden zij eigenlijk gedwongen of te vertrekken of handelsrelaties 
met samenlevingen in andere gebieden op te zetten. Nu was het zo gesteld dat de 
omstandigheden voor handel gunstig waren. De mensen in dit gebied hadden nog 
stam- of familiecontacten met de mensen op het Drents plateau, waar wel graan 
verbouwd werd. Bovendien werd het gebied doorsneden door zeer vele kreken en 
geulen, waarlangs de handelsschepen voeren die van het rivierengebied (de Rijn 
met ook toen al een interessant achterland) via het Almere naar het Oostzeegebied 
wilden, van ouds hèt graangebied van Europa. Die schepen durfden uiteraard nog 
niet over de Noordzee. Omdat de veeteelt minder arbeidsintensief is dan de 
graanverbouw kwam er veel arbeidskracht vrij die zich konden gaan toeleggen op 
de handel. Zij hadden daarbij als voordeel dat zij het gebied goed kenden en zo de 
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schepen veilig door het doolhof van het waddengebied konden loodsen. De 
handelsspecialisten die zo ontstonden vestigden zich op afzonderlijke terpen, bij 
de belangrijkste vaarroutes. Die terpen hebben dus de functies van steden gehad: 
centra van niet-agrarische (in dit geval tertiaire) activiteit. Zij worden dan ook 
gekenmerkt door een stedelijke vorm: de bebouwing is er veel dichter, zoals we 
dat eerder van steden dan van dorpen verwachten. Behalve door het drijven van 
handel probeerde men ook via de visserij de veeteelt aan te vullen.  
 
Zo ontstond in het noordelijk zeekleigebied de situatie dat er op de 
kwelderwallen, waar graan kon worden verbouwd, nog autarke dorpen aanwezig 
waren, terwijl zich in het knipkleigebied daarachter een agrarisch-ambachtelijke 
samenleving ontwikkelde, waar de landbouw zich volledig op de veeteelt had 
gespecialiseerd en waar zich een belangrijke handel ontwikkelde. De mensen 
woonden overal in het noordelijk zeekleigebied op terpen, die bij elke nieuwe 
transgressie werden opgehoogd.  
 
De terpen verdienen nog enige nadere toelichting omdat zij het meest opvallende 
deel van het noordelijk zeekleigebied vormen. Er zijn in de loop van de tijd 
verschillende perioden van terpenbouw aan te wijzen. Steeds wanneer er een 
regressiefase was, breidde de bewoning in het gebied zich uit. Bij een daarop 
volgende transgressie werden ook die nieuwe bewoners gedwongen terpen op te 
werpen, terwijl de bestaande terpen, zoals gezegd, vanwege de zeespiegelstijging 
moesten worden opgehoogd. Zo zijn er verschillende terpengeneraties te 
onderscheiden. Er zijn overigens verschillende terpen die een hoogte hebben 
bereikt, die de ergste stormvloed nog niet nodig had gemaakt. Waarschijnlijk 
speelt daarin de prestige een rol van een dorp dat graag net iets hoger wil zijn dan 
de buren.  
 
De oudste terpen vallen op door hun radiaire vorm die men verder kan zien gaan 
in de verkaveling. Deze terpen werden aangelegd in de tijd dat er nog voldoende 
grond in deze gebieden was, die nog lang niet allemaal was ontgonnen. De 
huishoudens, die op den duur gedwongen werden om bij elkaar op een grote terp 
te gaan wonen, konden daarom gemakkelijk nieuwe kavels in gebruik nemen 
dicht bij de terp, aansluitend op hun eigen huis. De terpen echter die in latere tijd 
zijn ontstaan, hebben dit speciale patroon niet. In die tijd moet het meeste land al 
verkaveld en verdeeld zijn geweest zodat er geen gelegenheid was de verkaveling 
aan de ligging van de terp aan te passen. Als derde te onderscheiden terpvorm 
moet dan nog de reeds bovengenoemde handelsterp worden vermeld. Die wordt 
gekenmerkt door een niet agrarische bebouwing, die veel dichter is omdat de 
moestuin en dergelijke ontbreken.  
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Samenvatting van de tijd vóór de bedijkingen  
 
Samenvattend zien we in deze periode een landschap ontstaan van terpen en 
landerijen, geheel gelocaliseerd op de hoogste delen van het gebied dat door een 
uitgebreid stelsel van kreken en geulen wordt doorsneden. De terpen zijn van 
verschillende vorm en ouderdom en dragen de dorpen, soms de "steden". De 
landerijen zijn in "primitieve blokken" verkaveld en door sloten van elkaar 
gescheiden. In het noorden wordt op de hoogste delen nog akkerbouw bedreven. 
Zuidelijker vinden we bijna overal veeteelt.  
 
De agrarisch-ambachtelijke samenleving in de tijd van de dijken  
 
1 de defensieve bedijkingen.  
 
Rond het begin van de Duinkerke III transgressies vond er een ontwikkeling 
plaats in de cultuur van de bevolking van het Noordelijk zeeklei gebied. Hun 
arsenaal van technieken werd namelijk verrijkt met de kunst van het dijken 
bouwen. Of zij het zelf hebben uitgevonden of dat de techniek elders is 
ontwikkeld is niet duidelijk. Wel is opvallend dat de eerste bedijkingen hier 
waarschijnlijk een lokaal initiatief zijn geweest, terwijl elders in het land vooral 
kloosters daar een belangrijke hand in hadden. De dijken, waarvan sommigen 
zeggen dat ze eerst vooral zijn aangelegd om tljdens overstromingen de terpen 
onderling te verbinden, lopen van terp tot terp en omsluiten zo kleine gebieden: de 
kernpolders. Wanneer die kernpolders weer door dijken met elkaar verbonden 
worden, waarbij de tussenliggende kreken worden afgedamd, ontstaat defensieve 
landaanwinst.  
 
Doordat er nu dijken waren, werden de terpen als verdediging tegen het water 
overbodig. De mensen verlieten daarom, als hun houten huizen weer eens aan 
vervanging toe waren, de terpen en gingen bij hun land wonen, veilig beschermd 
door de dijken. Op de terpen bleven zo, behalve de kerk, alleen de huishoudens 
over die door niet-agrarische activiteiten in hun onderhoud voorzagen.  
 
2 De offensieve bedijkingen.  
 
Terwijl de eerste bedijkingen uitsluitend defensief van aard waren, dus ter 
bescherming van het land dat altijd al gebruikt werd, worden op den duur ook 
daarbuiten gebieden bedijkt die door nieuwe sedimentatie waren opgeslibt. Dan 
wordt de bedijking echt offensief.  
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Wanneer er een stuk grond op die manier bedijkt werd, kwam er opeens een 
gebied voor nieuwe ontginning beschikbaar. Als de bedijking door de ingezetenen 
van een bepaald dorp was uitgevoerd, werd die grond verdeeld onder allen die 
hadden meegedaan aan de inpoldering en dus recht hadden op een gedeelte 
daarvan. Was de inpoldering onder leiding van een klooster geschied, dan gaf die 
de grond uit aan belangstellenden, die de grond dan van het klooster pachtten. In 
beide gevallen moest de grond ineens worden verdeeld, in tegenstelling tot de 
geleidelijke ontginningen bij de eerste occupatie van een onbewoond gebied. De 
grond werd daartoe in blokken verdeeld, waarbij zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt werd van grotere bestaande kreken. Om echter blokken van gelijke 
grootte te vormen werd daartussen de grond in rechtlijnige stukken verdeeld. Men 
spreekt bij de verkaveling die zo ontstaat van "regelmatige blokverkaveling". Dit 
in tegenstelling tot de "primitieve blokverkaveling" van de eerste occupatie.  
 
De nieuw gewonnen gronden werden meestal geheel in gebruik genomen voor de 
akkerbouw omdat ze voornamelijk bestaan uit kalkrijke zandige kleien die zich 
daar goed voor lenen. In deze tijd van specialisatie was dat ook de meest 
economische keuze. Een uitzondering hierop vormt het zuidelijke deel van de 
Middelzee. Deze plek lag zeer diep landinwaards en was dichtgeslibt bij zeer lage 
stroomsnelheden, zodat de kleien hier minder goed waren en had, ook door die 
landinwaardse ligging, moeite met de afwatering.  
 
In de nieuw gewonnen gebieden werden ook nieuwe nederzettingen gesticht om te 
kunnen wonen. Steeds wanneer er een stukje bedijkt was werd er langs de dijk, 
waar ook de weg over heen liep, een dorp gebouwd, waar de niet-agrarische 
bevolking zich kon vestigen. Zo ontstonden er dijkdorpen. De boeren zelf gingen 
in de polder wonen, bij hun land. In de oudere offensieve landaanwinsten staan de 
boerderijen vaak ook nog op huisterpen omdat ze de dijken nog niet helemaal 
vertrouwen konden.  
 
In de tijd van de offensieve bedijkingen vond er in de Friese samenleving een 
toenemende taakverdeling plaats: Er ontwikkelden zich centrale 
handelingsverbanden. Zo waren de bedijkingen niet langer het initiatief van de 
dorpelingen, maar werden meestal opgezet en uitgevoerd door de kloosters. Die 
beschikten over een goede organisatie en veel arbeidskrachten en zij vochten 
graag tegen de wilde natuur (zie kader kloosters). Als een gebied eenmaal was 
ingepolderd werd het verkaveld en werden er boerderijen gesticht, die 
aanvankelijk een onderdeel gevormd zullen hebben van het streven naar 
zelfvoorziening van het klooster, doch die op den duur meer het karakter kregen 
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van pachtboerderijen. De pachters hadden er echter het "beklemrecht", dat voor 
hen de pacht erfelijk en onopzegbaar maakte, tegen een vaste, lage pachtsom. 
Daarbij mochten de gronden niet verdeeld worden, bijvoorbeeld bij een erfenis, 
maar ze moesten één eigendom blijven.  
 
In de loop van de tijd verwierven de kloosters zich op deze manier enorme 
oppervlakten grond. Die werden nog uitgebreid doordat veel zelfstandige boeren 
hun grond aan het klooster schonken, omdat zij zelf niet langer in staat waren het 
tegen de felle Duinkerke III transgressies te verdedigen. Door pachtboer te 
worden bij het klooster konden zij hun bestaan verzekeren.  
 
Niet alleen de kloosters namen bijzondere taken op zich. De grote boeren, die veel 
land en daardoor veel macht hadden, legden zich toe op het bestuur. In strijd met 
de democratische traditie probeerden zij door middel van een klein legertje en een 
versterkte boerderij de macht aan zich te trekken en zich te gedragen zoals de adel 
in die tijd elders in Nederland: Het uitvechten van ruzies en vetes en het 
verwerven van veel grond. Deze halve edelen werden hoofdelingen genoemd, hun 
huizen Stinzen of Staten.  
 
De lange-afstandhandelsspecialisatie liep echter achteruit, door het dichtslibben 
van de Friese wateren en de knokpartijen van de hoofdelingen. De handel op de 
kortere afstanden is wel gebleven, maar die was in die tijd in overig Nederland 
ook al wel gebruikelijk.  
 
 
Kloosters  
 
De kloosters die in het Nederlandse zeekleigebied zich actief met de 
landaanwinning en bedijking bezig hielden behoorden voornamelijk tot de 
Cistercienser orde. Een orde is een georganiseerde groep kloosters, die specifieke 
doelstellingen nastreeft en daar (als het goed is) naar handelt. De orde van de 
Cisterciensers was opgericht als protest tegen de rijkdom van sommige kloosters 
die door schenkingen en het innen van belastingen (tienden) grote bezittingen 
hadden verworven. Zij wilden niet meer als parasieten op de samenleving teren 
maar zelf in hun onderhoud voorzien. Daarom trokken zij zich niet geheel terug in 
hun kloostergebouwen om geestelijk bezig te zijn, maar verrichten zij ook veel 
arbied op het land. Ze namen zelfs zogeheten "lekebroeders" in hun gemeenschap 
op die vrijgesteld waren van de geestelijke arbeid en zich konden toeleggen op het 
lichamelijk werk. Dat waren veelal ongeschoolde boeren, die ook nooit iets anders 
geleerd hadden. Deze Cistercienser kloosters, vestigden zich dus ook in het 
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Nederlandse zeeklei gebied. Omdat zij daar voor hun onderhoud gronden moesten 
verwerven (de bruikbare delen waren reeds bewoond) en omdat zij de wildernis 
van de natuur zochten, vestigden zij zich aan de randen van het bewoonde gebied 
en probeerden dat uit te breiden, in dit geval door dijkenbouw en landaanwinning. 
Het zo verworven grondgebied werd nog uitgebreid doordat mensen die zelf hun 
dijken en land niet langer tegen de zee wisten te verdedigen dat schonken aan het 
klooster, dat daar door de grote hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten, de 
kennis en de goede organisatie wel toe in staat was. Die mensen werden dan 
pachters op de grond van het klooster waar zij dan (tegen de principes van de 
orde!) pacht aan betaalden. Zo ontwikkelden deze kloosters zich in de loop van de 
tijd toch tot grootgrondbezitters. Door al deze activiteiten hebben zij uiteindelijk 
een onuitwisbare invloed gehad op de ontwikkeling van het Nederlandse 
zeekleigebied.  
 
 
Een belangrijke volgende mijlpaal in de ontwikkeling van de Noordnederlandse 
samenleving vormt de confiscering van de uitgestrekte klooster goederen in 1594, 
na de reformatie. De centrale rol van de kloosters is dan uitgespeeld en wordt door 
anderen overgenomen. Dit had in Friesland en Groningen een heel verschillende 
uitwerking.  
 
In Groningen kwam het land in bezit van het stadsbestuur, dat het tot het eind van 
de 18e eeuw in bezit hield. In die tijd handhaafde de stad evenwel het beklemrecht 
voor de boeren, tegen een nieuw vastgestelde pachtsom. Voor de boeren 
betekende dat dus een zeer grote erfelijke zekerheid op de grond voor een prijs die 
van de 16e tot de 18e eeuw gelijk bleef. Dit gegeven stimuleerde de boeren om 
aan landaanwinningsactiviteiten te ondernemen, en zo hun grondgebied uit te 
breiden. Hier ontstonden zo opstrekkende heerden: inpolderingen door de boeren 
zelf, die land hebben dat aan de dijk grenst en het "recht van opstrek" bezitten. 
Dat houdt in dat zij het recht hebben om hun land zeewaards uit te breiden als ze 
zelf voor de inpoldering zorgen. Op die manier kunnen zeer grote langgrekte 
bedrijven ontstaan, die naar de zee toe bestaan uit steeds jongere gronden die 
regelmatig door dijken onderbroken worden. Toen in de 19e eeuw de Staten van 
Groningen de oude kloostergronden verkochten, konden veel van deze boeren, die 
rijk waren geworden op die grote bedrijven met lage pacht hun grond tot 
eigendom maken. Waar de gronden door rijke heren van elders werden opgekocht 
als grondbelegging, bleef het toen al zo oude beklemrecht (wat voor de boer bijna 
gelijk stond aan bezit) van kracht.  
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In Friesland worden de gronden van de kloosters al snel na de confiscering door 
de Provincie (de Staten) verkocht. De boeren zijn hier dan nog niet in staat zelf 
hun grond te kopen. Daarom kopen hier vooral de hoofdelingen de gronden op en 
versterken zo hun centrale positie in de samenleving5. Zij proberen zoveel 
mogelijk profijt uit de nieuw verworven gronden te halen, door de pachtsommen 
bij openbare verpachtingen op te drijven. Boeren waren daardoor zeer onzeker 
van het gebruiksrecht van hun grond en waren bepaald niet geïnteresseerd in het 
ondernemen van landaanwinningswerken. Wanneer in de 18e eeuw door 
huwelijken van hoofdelingen met lieden van elders en door verhuizing van veel 
van hen naar Den Haag, met het hof van de Stadhouder mee, veel grondeigenaren 
niet meer in Friesland wonen en er dus absenteïsme optreedt, is het helemaal 
gedaan met de investeringen in de Friese grond.  
 
Intussen begonnen in de agrarisch-ambachtelijke samenleving ook steden zich al 
aardig te ontwikkelen. Vooral de positie van de stad Groningen wordt zeer 
belangrijk. Het bestuur van deze stad weet alle niet-agrarische activiteit uit de 
omgeving in zich te concentreren en deze ontwikkeling elders in de omgeving de 
kop in te drukken. In Friesland daarentegen ontwikkelen zich verschillende veel 
kleinere steden, waarvan er niet een duidelijk de belangrijkste wordt. Omdat via 
de markten van deze steden de handel verbetert, krijgt de "indirecte consumptie" 
verder vorm. Dat heeft op het platteland een verdergaande specialisatie tot gevolg. 
Ook hiervan zijn de gevolgen in Friesland en Groningen geheel verschillend.  
 
In Groningen richten de boeren zich geheel op de stad, die zich als enige stad in 
het gebied had ontwikkeld en van wie zij aanvankelijk (tot de 18e eeuw) de grond 
ook pachtten. Aanvankelijk bleef hier het bekende patroon bestaan van het 
gemengd bedrijf in het Noorden en de veeteelt in het zuiden. Maar aan het eind 
van de 18e en het begin van de 19e eeuw doet zich hier een merkwaardige 
ontwikkeling voor. De boeren gaan massaal over van veeteelt op akkerbouw. Een 
dergelijke overgang behoort in deze tijd tot de mogelijkheden, omdat men zich nu 
eenmaal specialiseert op iets en de rest via de markt kan kopen. De keuze van die 
specialisatie kan men door verschillende zaken laten bepalen. Nu wil echter het 
geval dat die keuze hier niet bepaald voor de hand ligt, omdat de grond zich niet 
leent voor akkerbouw en de bedrijfsgebouwen er niet op zijn ingesteld. Het heeft 
van de boeren dan ook grote investeringen gevergd in de vorm van verbetering 
van bodem en ontwatering om deze overgang tot stand te brengen. De oorzaak 
moet worden gezocht in het feit dat zich in Groningen door het beklemrecht een 
rijke boerenstand had ontwikkeld, die door de nabijheid van de grote stad 
                                                 
5 In Groningen speelden de hoofdelingen bij de grondverkoop geen rol meer omdat het 
hele hoofdelingendom in de 17e en 18e eeuw in verval raakt. 
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Groningen bepaald niet onontwikkeld was. Juist die intellectuele ontwikkeling, 
die bij de boeren een sterk vernieuwingsdenken en -streven op gang bracht, leidde 
tot de beslissing om zich in het vervolg op de akkerbouw toe te leggen. Het grote 
voorbeeld wat zij daarbij navolgden was het succes van de akkerboeren aan de 
kust, die groot geworden waren door de landaanwinning. Ook kan de veepest uit 
de 18e eeuw een rol gespeeld hebben doordat het een negatieve beeldvorming gaf 
van de veeteelt. Deze specialisatie op de akkerbouw had tot gevolg dat de stad 
Groningen tot een groot graan centrum werd. Deze situatie is tot op de dag van 
vandaag blijven bestaan.  
 
In Friesland ontwikkelt de landbouw zich in deze tijd juist de andere kant op: er is 
sprake van een verdergaande specialisatie op de veeteelt. Hier is de productie niet 
zozeer gericht op een eigen grote stad (die is er niet) maar op de opkomende 
steden in Holland, met name op Amsterdam. Daarheen worden per schip de 
geconserveerde zuivelproducten afgevoerd, waar ze ten dele geconsumeerd en ten 
dele verder geëxporteerd worden.  
 
Samenvatting: Het landschap van Friesland en Groningen aan de vooravond 
van de industriële revolutie.  
 
In het noordelijk zeeklei gebied hadden zich aan het eind van de 18e en het begin 
van de 19e eeuw zo verschillende landschappen ontwikkeld.  
 
1 Het terpenlandschap  
 
Dit is het oudste cultuurland. Men vindt hier de terpen met de niet-agrarische 
bebouwing omringd door een gebied dat primitief onregelmatig is verkaveld. In 
geval van een terp van de eerste generatie sluit die verkaveling aan op de radiaire 
plaatsing van de huizen op de terp. Veel terpen zijn ook al afgegraven zodat alleen 
de kerk met toegangsweg nog over zijn. In Groningen worden deze terpen 
omringd door akkerland. In Friesland vindt men rond de zuidelijk gelegen terpen 
uitsluitend grasland en rond de meer noordelijk gelegen terpen, op de 
kwelderwallen, ook wel akkerland. De boerderijen liggen in de polders bij het 
land. Op enkele plaatsen zijn nog de kloosters of de huizen (Stinzen of Staten) van 
de oude hoofdelingen te zien. Soms ook is er alleen nog een toegangshek of een 
omgrachting van over. Dit gebied is tevens het gebied van de oudste, defensieve 
bedijkingen, zodat er een systeem te zien is dat is opgebouwd uit oude 
kernpolders.  
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2 Het zeeboezemlandschap  
 
Dit is het landschap van de jonge bedijkingen in de zeeboezems en langs de kust. 
Behalve in het zuiden van de Middelzee vindt men hier vooral akkerland. De niet- 
agrarische bebouwing is geconcentreerd langs de dijken die de boezems van oost 
naar west doorsnijden (elke dijk geeft een stadium in de bedijking weer). In de 
richting van de zee zijn de gronden steeds jonger en hoger. Zij worden doorsneden 
door afwateringsgeulen in de richting van de zee.  
 
3 Het landschap van de opstrekkende heerden  
 
Dit is het landaanwinningslandschap van Groningen, wat daar zowel voorkomt in 
de zeeboezems als langs de kust. Hier treft men langgerekte bedrijven, die door 
verschillende dijken onderbroken kunnen worden. De boerderijen zijn 
uitzonderlijk groot en staan aan de zuidkant van de kavels (de oudste kant dus). 
Deze bedrijven worden allemaal voor de akkerbouw gebruikt.  
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Hoofdstuk 9  
 
HET ZUIDWESTELIJK ZEEKLEILANDSCHAP  
 
Ontwikkeling van het cultuurlandschap in Zuidwest-Nederland  
 
 
 
 
 
De eerste bewoning door een autarke samenleving  
 
In Zuidwest-Nederland vinden we al vroeg bewoning. In de Romeinse tijd zijn 
hier niet onbelangrijke vooral niet-agrarische nederzettingen. In de tijd daarna 
verdwijnen de Romeinen, maar de bewoning blijft achter de duinen, op de oude 
strandwallen gehandhaafd. Daar bouwen de mensen hun "ringwal- burchten" als 
verdediging tegen de Noormannen die daar invallen doen. Deze bewoning betreft 
echter steeds de strook vlak achter strandwal, die tot het duinlandschap gerekend 
wordt. Maar ook in het moerassige klei-op-veen gebied achter de strandwallen 
moeten zich in de regressieperiode tussen Duinkerke I en II mensen gevestigd 
hebben. Sporen van die bewoning zijn in bij de Duinkerke II transgressie echter 
grondig uitgewist, zodat we daar weinig van weten, Pas vanaf de periode na de 
Duinkerke II transgressie (ca 250 - 550) is er sprake van een ononderbroken 
bewoning. Dat is dan mogelijk omdat men tegen de Duinkerke III transgressies 
dijken op weet te werpen.  
 
De basis van het huidige cultuurlandschap wordt dus gelegd in het Middelland-
landschap, een klei-op-veen gebied, gevormd door de Duinkerke II transgressie. 
In de regressieperiode die op de transgressie volgt verlanden de geulen die het 
gebied doorsnijden. Omdat het veen door de druk van de klei die er op ligt in 
elkaar klinkt, en zich onder de geulen geen veen meer bevindt komen die 
voormalige geulen als ruggen boven het landschap uitsteken. Men spreekt dan van 
reliëfinversie. De eerste bewoners van het gebied vestigen zich op deze 
zogenaamde "kreekruggen" en leggen daar hun akkers aan.  
 
De lager gelegen klei-op-veen gronden ("poelgronden") worden voor veeteelt en 
als woeste grond gebruikt. Men steekt er onder andere turf, door eerst de kleilaag 
weg te graven, vervolgens het veen op te graven en dan de kiel terug te storten. 
Omdat dat onregelmatlg gebeurd, nu eens hier, dan eens daar, ontstaan er overal 
kuilen in het poelgronden-landschap. De turf die zo gewonnen wordt, wordt in het 
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begin vooral gebruikt als brandstof maar later ook om zout uit te winnen. Dit veen 
was namelijk tijdens de overstromingen doordrenkt geraakt met het zoute 
zeewater. Door het veen te verbranden kon het zout worden vrijgemaakt en 
verkocht. Het was namelijk een belangrijk conserveermiddel voor het voedsel van 
de Hollandse schepen die lange reizen maakten. Wat de verkaveling betreft geldt 
voor het dit Middellandlandschap hetzelfde als voor de terpengebied in het 
Noorden: Hij is opgezet vanuit een situatie van eerste occupatie waar ieder voor 
zich een stukje grond in gebruik nam, afgegrensd door natuurlijke kreeklopen. We 
vinden hier dan ook weer de primitieve blokverkaveling.  
 
Zoals uit het bovenstaande blijkt is ook hier dus in eerste instantie sprake van een 
autarke samenleving. Er is hier echter, in tegenstelling tot de eerste occupatie in 
het Noorden, voor het bestuur wel een specialisatie. Officieel hadden de graven 
van Holland het hier voor het zeggen, maar in praktijk waren het kleine 
landedelen, die verspreid door het gebied woonden op strategische punten: de 
kruisingen van de wegen die over de kreekruggen liepen. Ze bouwden daar kleine 
kasteeltjes op opgeworpen hoge heuvels. De eerste occupanten vestigden zich 
(verplicht ?) bij die kastelen omdat die een vluchtplaats vormden bij 
overstromingen en veiligheid boden tegen de invallende Noormannen.  
 
De defensieve dijkenbouw in een autarke samenleving  
 
Als na deze periode van regressie de zee weer actief wordt in de Duinkerke III 
transgressies, gaan grote delen van het land weer verloren. Vooral na 1200 
(Duinkerke III B) slaat de zee met grote kracht toe, zodat er niet veel van het land 
behouden blijft (zie bosatlas kaart 27 B). Slechts enkele delen kunnen door middel 
van bedijkingen behouden blijven.  
 
Deze delen vormen de kernpolders van het Zuidwestelijk zeeklei gebied. De 
bedijkingen werden hier niet op initiatief van de lokale bevolking uitgevoerd, 
maar op dat van landheren en kloosters. Vooral die laatsten kregen daardoor een 
belangrijke positie in dit gebied, terwijl de landheren op den duur juist verdwenen 
en hun kasteelbergen verlaten werden. De oorzaak daarvan is mij niet recht 
duidelijk geworden. De gevolgen voor het landschap wel.  
 
De boerderijen konden zich nu in de bedijkte gebieden gaan verspreiden naar hun 
land, al bleven ze wel op de kreekrug, waar het nog het droogst was. De niet-
agrarische bebouwing had ook geen reden meer om zich op de nu verlaten 
kasteelberg te blijven richten- In plaats daarvan vestigden zij zich om de kerk 
heen, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de belangrijke positie die de 
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dijkenbouwende kloosters zich inmiddels verworven hadden. Deze dorpen werden 
bovendien in een keurige ronde cirkel opgezet, met de kerk in het midden zodat 
het zeer waarschijnlijk is dat het gaat om een geplande dorpsverplaatsing van de 
kasteelberg naar de nabijgelegen kerk, geleid door een landsheer of een 
kloosterabt die van orde en netheid in zijn land hield. In dit bedijkte landschap 
handhaafde zich de primitieve blokverkaveling. Daar waar er door de defensieve 
bedijking aanwinst van nieuw land plaats vond, werd dat in onregelmatige 
blokken verkaveld.  
 
Offensieve bedijking in een agrarisch-ambachtelijke samenleving  
 
In Zuidwest Nederland nemen de offensieve bedijkingen nog veel grotere vormen 
aan dan in het Noorden (Bosatlas kaart 35 A). Ook hier zijn weer voornamelijk de 
kloosters actief, die ook hier grondbezitters worden. In de nieuw aangewonnen 
polders op de Nieuwlandgronden (Nieuwlandpolders genaamd) stichten de 
kloosters pachtboerderijen, op grond die in onregelmatige blokken (deels 
aangepast aan oude krekenloop) wordt verkaveld.  
 
De boeren komen te wonen in de polder bij hun land en specialiseren zich op de 
graanverbouw. Het gaat hier immers om de tijd van de "indirecte consumptie" 
waarin de boeren zich dank zij de handel kunnen specialiseren. Net als in het 
Noorden vormen de jonge kleigronden een uitstekende akkerbouwgrond. Daar 
komt nog bij dat de veengebieden in Holland, waar in die tijd de steden op gaan 
komen en de bevolking begint te groeien, met graantekorten kampen. De 
Zuidwestnederlandse nieuwlandpolders ontwikkelen zich zo tot belangrijke 
graanproducenten die hun producten naar het noorden (Rotterdam) afvoeren. 
Daarnaast hielden zij een beperkte hoeveelheid vee op de nog onbedijkte 
kwelders.  
 
Behalve de landbouw heeft ook de visserij hier een belangrijke plaats gehad. 
Wellicht ook dat mensen wier broodwinning door de zee was weggespoeld zich 
daarop toegelegd hebben. Ook die vissen werden evenwel afgevoerd richting 
Rotterdam.  
 
Die vissers zaten, samen met de overige niet-agrarische bevolking in dorpen in de 
nieuwe polders, die bij inpoldering netjes op de tekentafel ontworpen werden. Die 
dorpen werden steeds gebouwd bij de nieuwe dijk, omdat daar de weg overheen 
liep en omdat men daar bij overstroming kon vluchten. Bovendien wilden de 
vissers uiteraard graag bij het water wonen. Meestal werd daarom het dorp precies 
gebouwd, daar waar de sluis in de dijk zat. Daar werd door het regelmatig spuien 

 99



van water een diepe natuurlijke haven in stand gehouden waar de vissers hun 
boten neer konden leggen. De plattegronden van de dorpen zijn niet allemaal 
hetzelfde. Er zijn daarin verschillende typen te onderscheiden:  
 
1 Het voorstraat dorp.  
 
Dat dorp bestaat uit een straat die van de sluis of de haven loopt naar de kerk die 
in de polder staat. Langs die straat zijn de woningen gevestigd. Als het dorp 
eventueel later uitbreidde, dan werden er paralel aan de voorstraat achterstraten 
gebouwd, ook loodrecht op de dijk. De kerk staat, naar het voorbeeld van de 
kernpolders, in een ring. In de wat jongere dorpen is het idee van die ring 
losgelaten en door een vierkant vervangen, waarschijnlijk omdat dat beter past in 
de verkaveling.  
 
2 Het dijkdorp.  
 
Soms waren de nieuwlandpolders zo klein dat er ruimte noch behoefte was voor 
de aanleg van een voorstraatdorp. In dat geval werden de huizen en vaak ook de 
boerderijen gewoon aan de voet van de dijk gezet.  
 
In recentere tijden werd de positie van centraal handelingsverband van de 
kloosters (na de reformatie) overgenomen door rijke handelaren in de steden in 
Holland die een goede belegging zochten voor hun geld. Zij namen de uitvoering 
van de bedijkingen op zich en lieten er kolonisten een pachtboerderij beginnen. 
Deze jongste nieuwlandpolders zijn wat betreft uiterlijk en inrichting sterk 
gelijkend op de droogmakerijen in Holland en op de jongste bepolderingen in de 
Middelzeeboezem en in de Kop van Noord-Holland, omdat ze allemaal door 
dezelfde personen ondernomen werden. Voor de bespreking van die 
inrichtingwordt daarom verwezen naar de inrichting van de droogmakerijen waar 
in het volgende hoofdstuk op in wordt gegaan.  
 
Samenvatting  
 
Samenvattend kan men dus in Zuidwest-Nederland aan de vooravond van de 
Industriële Revolutie een tweetal landschappen onderscheiden:  
 
1 Het "Oudland"  
 
Dit is het gebied van de eerste occupatie, bestaande uit kreekruggen, die wegen, 
akkers en bebouwing dragen. Daarnaast zijn er de poelgronden, die voor de 
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veeteelt worden gebruikt. Hier is het landschap plaatselijk zeer onregelmatig van 
reliëf omdat er turf is gestoken voor brandstof en voor zoutwinning. De 
ringvormige dorpen met niet-agrarische bevolking vindt men op de kruisingen van 
kreekruggen. Vaak is daar nog een verlaten kasteelberg te zien.  
 
2 Het "Nieuwland"  
 
Dit is het gebied van de offensieve bedijkingen, het grootste deel van Zuidwest 
Nederland. Hier wordt voornamelijk akkerbouw bedreven. In de oudere kleinere 
polders vindt men hier een onregelmatige blokverkaveling, met dijk- of 
voorstraatdorpen. Hoe jonger de bedijkingen zijn, des te regelmatiger is de 
verkaveling. In de jongste polders treft men een inrichting zoals in de Hollandse 
droogmakerijen. Daar waar de nieuwlandpolders aan het water liggen zijn er vaak 
vissersdorpen met een haven.  
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Hoofdstuk 10  
 
HET VEENGEBIED  
 
Het cultuurlandschap van het verdwenen veen  
 
 
 
 
 
De eerste autarke bewoners  
 
De eerste occupanten in het veengebied kwamen pas in de 11e eeuw. De 
Zuiderzee bestond toen nog niet en het veen strekte zich uit van de grote rivieren 
tot aan de westkust van Friesland. Het bestond in die tijd uit een onbewoond en 
eigenlijk ook onbegaanbaar moeras. Alleen over de oeverwallen van de riviertjes 
die er door liepen kon je je bewegen. Op een gegeven moment is echter hoog 
Nederland geheel bewoond en moet men voor uitbreiding van het areaal ook deze 
gronden in gebruik gaan nemen.  
 
Het gebied is echter niet alleen om natuurlijke redenen ontoegankelijk. De grond 
is er namelijk eigendom van de graaf van Holland respectievelijk de bisschop van 
Utrecht. De kolonisten moeten daar eerst toestemming vragen voor de kolonisatie. 
Zij doen dat niet zelf, maar er is steeds één man die de hele kolonisatie organiseert 
en waarschijnlijk ook de kolonisten bij elkaar zoekt, die in onderhandeling treedt 
met deze grootgrondbezitters. Hij krijgt dan toestemming om zich met zijn 
mensen in het veen te vestigen, als hij zorgt dat er een bepaalde pachtsom wordt 
afgedragen. Eigenlijk krijgt hij het veen dus in leen. Deze zelfde organisator 
neemt dan ook de leiding van de kolonisatie zelf op zich. Eerst trekken ze langs 
een riviertje het veengebied in. Daar krijgt iedere kolonist een bepaald aantal 
meters langs de oever van dat riviertje toegemeten. Meestal is de lengte van zo'n 
stuk 1250 meter, een maat die waarschijnlijk met de grootgrondbezitter is 
overeengekomen. Op dat stukje oever mag hij zijn huis bouwen, en vanaf die 
oever mag hij, over de breedte van zijn stukje, loodrecht het veen intrekken om 
dat te ontginnen. Langs het veenriviertje ontstaan op die manier de streekdorpen. 
De niet-agrarische handelingsverbanden vestigen zich ook ergens langs het 
riviertje.  
 
Voor de ontginning worden er eerst sloten gegraven om het veen te ontwateren, 
anders is het niet bruikbaar. Die sloten worden tevens gebruikt als 
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perceelsscheidingen: ze lopen loodrecht op de oever het veen in, op vaste 
afstanden van elkaar. Als de ontginning vordert ontstaan er zo naast elkaar smalle, 
langerekte percelen, die doorgetrokken worden totdat ze de percelen van een 
ander dorp tegenkomen, die vanuit een ander veenriviertje begonnen zijn. Het 
kwam evenwel ook wel voor dat behalve de breedte ook de lengte van de kavel 
tevoren werd vastgesteld. Dan werd er, als de ontginning "af" was, een sloot 
gegraven langs de achterkant van de kavels die dan weer de ontginningsbasis was 
voor een volgende groep.  
 
Ontwikkeling van een autarke naar een agrarisch-ambachtelijke 
samenleving 
 
In het begin werden op deze gronden autarke boerderijen gesticht, waar dus ook 
akkerbouw bedreven werd. Maar omdat het veen na ontginning ging inklinken 
kwam het te laag en daarmee te nat te liggen voor de akkerbouw. Men werd 
daarom gedwongen zich te specialiseren op de veeteelt. Die inklinking van de 
bodem ontstond doordat het veen werd ontwaterd en doordat het, door die 
ontwatering en door het ploegen, aan de lucht werd blootgesteld, waardoor het 
kon gaan rotten en vergaan. De handel die door de veeteeltspecialisatie 
noodzakelijk werd, was mogelijk, doordat de dorpen aan de oude veenriviertjes 
lagen. Daarlangs konden zij contact hebben met de vele steden die in Holland in 
die tijd begonnen te ontstaan, zodat zich een agrarisch-ambachtelijke samenleving 
ontwikkelde.  
 
In West-Friesland was de veenlaag zo dun (veenvorming begon hier pas ná het 
subboreaal), dat door de inklinking en het vergaan van het veen de klei weer aan 
de oppervlakte kwam. Op die klei, die verrijkt was met humeuze resten van het 
veen, was het goed akkerbouwen, hetgeen dan ook gebeurde.  
 
Landverlies in een agrarisch-ambachtelijke samenleving  
 
1 Landverlies door agrarisch gebruik  
 
Het veen wordt door de ontginning gevoelig voor erosie. Doordat het inklinkt 
komt het lager te liggen, wordt het beter bereikbaar voor het water en doordat het 
uitdroogt verliest het zijn weerstandskracht. Wellicht heeft dat mee bijgedragen 
aan het ontstaan van de Zuiderzee in de dertiende eeuw. Grote stukken bewoond 
veen gingen daarbij verloren. In het Noordhollandse veengebied sloeg niet al het 
veen weg, maar de veenriviertjes, die bij storm door de hoge waterstanden in de 
Zuiderzee werden opgestuwd, breidden zich uit tot veenmeertjes. Was er eenmaal 
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een meertje van enige omvang gevormd, dan was de golfbeweging die de wind in 
het water maakte genoeg om stukje bij beetje de oever verder af te knagen. De 
mensen hebben toen snel geprobeert dit door het bouwen van dijken tegen te gaan, 
maar dat mocht lang niet overal baten, zoals blijkt uit de geschiedenis van de 
Haarlemmermeer die door die afkalving een enorme omvang gekregen heeft. 
Alleen in West-Friesland heeft men zich met succces tegen de zee te weer gesteld. 
In dit gebied was ook maar een dunne veenlaag aanwezig, waaronder zich de 
subboreale kleien bevonden. In de Kop van Noord-Holland, ten noorden van 
West-Friesland laat de zee helemaal niets meer heel. Er blijft daar alleen een 
stukje strandwal staan. De bosatlas kaart 35 C geeft een goed overzicht van al 
deze ontwikkelingen in Noord-Holland.  
 
2 Landverlies door specialisatie op turfstekerij  
 
Er ging echter niet alleen land verloren door de natuurlijke werking, ook de 
mensen zelf tastten het veen aan. Het veen had voor de mensen altijd een 
belangrijke functie vervuld als woeste grond, onder andere door het steken van 
turf, die als brandstof werd gebruikt. Door de opkomst van de steden in Holland, 
waarin mensen woonden die door niet-agrarische activiteiten in hun onderhoud 
voorzagen, ontstond er, behalve behoefte aan voedsel, een grote vraag naar turf. 
Met name de brouwerijen in verschillende steden en de aardewerkfabrieken in 
Delft verstookten zeer veel. Nu waren de veengebieden nooit eerste klas 
landbouwgronden geworden, maar voor turfwinning waren ze prima. Vandaar dat 
er in de loop van de tijd een specialisatie op turfsteken ontstond.  
 
Nu is die turfstekerij een vorm van roofbouw: wat in de periode sinds het begin 
van het Subboreaal is gevormd, wordt in enkele eeuwen weggegraven. 
Aanvankelijk werd het ook alleen als bijverdienste gezien: op de afgegraven 
veengrond werd weer veeteelt bedreven. Maar de nu lager gelegen veengronden 
die uiteinelijk vaak tot net boven het grondwater waren afgegraven, voldeden nog 
minder als landbouwgrond terwijl de vraag naar turf bleef stijgen. Daarom 
begonnen veel mensen delen van hun land zelfs onder de waterspiegel uit te 
graven, waarmee ze hun eigen bestaansbasis dus weggroeven. Maar die basis 
hield toch al niet zoveel meer in (slechte grond) en ze begonnen met een klein 
stukje. Het overige land werd gebruikt om de natte turf te drogen met de 
bedoeling daar later weer landbouw te bedrijven. Maar geleidelijk aan werd er 
steeds meer land afgegraven zodat maar weinig veengrond voor de landbouw 
overbleef. Het tot onder de waterspiegel afgegraven veen vormde daarentegen 
plassen, die net als in Noord-Holland eroderend om zich heen gingen grijpen. Ook 
de stukjes land die men voor de landbouw had laten staan werden zo aangetast. Er 
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bleef in de loop van de tijd steeds minder land over en de bevolking verarmde 
sterk. Uiteindelijk moesten veel mensen toen het land op was wegtrekken naar 
elders, omdat ze zich het bestaan onmogelijk hadden gemaakt. Er bleven slechts 
een paar arme rietsnijders en vissers over.  
 
Zo waren er dus in zowel Noord- als Zuid-Holland grote veenplassen ontstaan. In 
Noord-Holland onder invloed van het ontstaan van de Zuiderzee, in Zuid-Holland 
door een steeds verdergaande turfstekerij.  
 
Droogmakerijen in een agrarisch-ambachtelijke samenleving  
 
In de loop van de 16e en 17e eeuw werden de natuurlijk gevormde veenplassen in 
Noord-Holland met behulp van molens droog gemalen. Het initiatief daartoe werd 
genomen door een heel nieuw type centrale handelingsverbanden, dat alleen kan 
ontstaan in een ver ontwikkelde agrarisch-ambachtelijke samenleving. Het zijn de 
handelaren in de Hollandse steden, met name in Amsterdam, die rijk geworden 
zijn door de verre handel. Zij zoeken een leuke belegging voor hun geld dat ze 
niet uitsluitend consumptief willen besteden aan het bouwen van landhuizen in de 
duinen en langs de Vecht. In deze nieuwe technologie hebben zij daar een 
oplossing voor gevonden.  
 
De technologie was inderdaad nog vrij jong en de resultaten van de 
ondernemingen waren daarom vaak teleurstellend. De bodem van de polders 
bestond weliswaar uit oude zeeklei, die vruchtbaar genoeg was, maar men kon de 
polders niet droog genoeg krijgen om er akkerbouw te bedrijven. Daarom werd in 
deze droogmakerijen aanvankelijk alleen veeteelt bedreven.  
 
De inrichting van droogmakerijen werd ook hier volgens plan opgezet. De 
verkaveling is hier volkomen regelmatig, omdat men niet te maken had met 
kreken of geulen, maar met een betrekkelijk vlakke meerbodem (bosatlas kaart 33 
L). Er werd een fijnmazig, regelmatig slotenpatroon ontworpen, wat nodig was 
om het land enigszins droog te krijgen. Tussen die sloten ontstonden zo 
langwerpige kavels, die samenlagen in grote blokken, die weer door de 
hoofdvaarten gescheiden werden. Vaak moesten er na verloop van tijd extra sloten 
gegraven worden, als de wateroverlast door inklinking van de bodem toegenomen 
was. De vormgeving van het totaal werd sterk beïnvloed door het toen heersende 
schoonheidsideaal van de Renaissance: een opdeling in blokken zonder duidelijke 
hoofdas in het patroon. In de Beemster is zelfs de "gulden snede" toegepast in de 
verkaveling: blokken met een ideale verhouding tussen lengte en breedte, zo, dat 
wanneer de lengte van een blok gehalveerd wordt, er een nieuw blok ontstaat met 
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dezelfde lengte-breedte verhouding. Al deze verkavelingen worden gerekend tot 
het type der "modern rationele verkavelingen", alhoewel hier in die rationaliteit 
dus ook wel wat kunstgevoel en daarmee waarschijnlijk ook prestige heeft 
meegespeeld.  
 
Ook de dorpen werden tevoren gepland, zo dat ze in de polder zouden passen. 
Meestal werd dit geplaatst op de kruising van twee centrale polderwegen, waar 
dan de vier hoeken werden voorzien van respectievelijk een kerk, een 
pastorie/school, een gemeentehuis en dorpskroeg. Men spreekt dan van een 
"kruiswegdorp". Vaak liet men het hierbij, zodat andere niet-agrarische bevolking 
die zich wilde vestigen zelf maar een plekje bij het dorp moest zoeken in het 
polderland, hetgeen vaak resulteerde in de aanleg van enkele achterstraatjes, rond 
het eigenlijke kruiswegdorp. In de Beemster werd een vierkant dorp ontworpen, 
dat precies in de ideale gulden snede verkaveling paste. Vaak is in de polder ook 
een landhuis te vinden van degene die de drooglegging heeft betaald.  
 
Dezelfde mensen die in Holland de droogmakerijen ondernamen, investeerden 
ook geld in de landaanwinning elders in het land. De polders die daar ontstonden 
werden ingericht naar het voorbeeld van de Hollandse droogmakerijen. Daarom 
zie je dat landschapstype door het hele land heen terug.  
 
Droogmakerijen in een agrarisch-industriële samenleving  
 
De droogmakerijen van de 16e en 17e eeuw beperken zich uitsluitend tot Noord-
Holland. Kennelijk zagen de Amsterdamse investeerders geen heil in de plassen in 
Zuid-Holland. Wellicht had dat te maken met het arme imago dat het turf-gebied 
in die tijd gehad moet hebben. Het kan er ook gewoon in zitten dat het idee van 
het investeren in droogmakerijen in Noord-Holland begonnen is en dat men 
zolang er daar water genoeg was niet aan andere gebieden gedacht heeft. In ieder 
geval werden de Zuidhollandse plassen veel later drooggemaakt: pas in de 18e en 
19e eeuw. Voor een deel vielen zij dus in de periode van de agrarisch-industriële 
samenleving. Omdat zij in grote lijnen toch hetzelfde landschap te zien geven als 
de oudere Noord-Hollandse polders, worden ze nog in dit hoofdstuk behandeld.  
 
Voor deze droogmakerijen was weer een nieuw type centraal handelingsverband 
verantwoordelijk: de nationale overheid. De plassen begonnen namelijk door de 
erosie van het omliggende veen een ernstige bedreiging voor het omringende land 
te vormen. Men vreesde niet alleen voor het verlies van landbouwgrond, maar ook 
de steden werden bedreigd. Zo had de Haarlemmermeer zich al aanzienlijk 
richting Amsterdam uitgebreid. Toen de overheid geen particulieren bereid kon 
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vinden om in dit gebied een droogmaking voor hun rekening te nemen zag zij 
zichzelf voor deze taak gesteld.  
 
Omdat er dus heel wat minder enthousiasme bij de drooglegging kwam kijken, 
werd er ook aan de inrichting minder aandacht besteed. De grond werd in strakke 
regelmatige blokken verkaveld en de dorpen werden minimaal bemeten om zoveel 
mogelijk grond te kunnen verkopen. Omdat de techniek evenwel verder was 
ontwikkeld, kon men de polders wel beter droog krijgen, zodat er akkerbouw 
mogelijk was en bedreven werd. De "oude blauwe zeeklei" (Calais) leende zich 
daar immers prima voor.  
 
Op enkele plaatsen echter bleek de bodem volstrekt ongeschikt voor de 
akkerbouw. Hier vond men de zogenaamde "katteklei", een klei met veel 
organisch materiaal, die was gevormd aan de oostkant van het 
getijdesedimentatiebekken, waar de klei grensde aan het veen. Het organisch 
materiaal vergaat als het na al die jaren in contact komt met de lucht en er vormt 
zich zwavelzuur in de bodem. Alleen grasland is dan nog mogelijk.  
 
Landaanwinning in de kop van Noord-Holland  
 
In dezelfde tijd dat het veengebied de droogmakerijen tot stand kwamen, werden 
in de kop van Noord-Holland kwelders bedijkt voor de landaanwinning. Ook hier 
waren, net als elders in het land, de Amsterdamse handel aren weer de 
initiatiefnemers. Zij bleven ook in de latere eeuwen geïnteresseerd in landaan- 
winning, terwijl ze de veenplassen in Zuid-Holland links lieten liggen. De 
gronden, die zich, net als aan de kust van Groningen en Friesland, uitstekend 
leenden voor de akkerbouw, werden dan ook daarvoor in gebruik genomen.  
 
Samenvatting  
 
Samenvattend zijn er rond de negentiende eeuw in het gebied van het verdwenen 
veen vier typen cultuurlandschap te onderscheiden.  
 
1 De droogmakerijen van Noord-Holland  
 
Dit zijn zeer regelmatig verkavelde graslandgronden, waarin kleine 
kruiswegdorpen zijn gebouwd, die later vaak nog wat zijn uitgebreid. De 
boerderijen staan langs vaarten of wegen op de kavels. Soms is er in de 
verkaveling een kunstzinnig patroon verwerkt. Dikwijls is in de droogmakerij nog 
het landhuis van de droogmaker te vinden.  
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2 De droogmakerijen van Zuid-Holland  
 
Deze hebben ongeveer hetzelfde aanzien als die van Noord- Holland, al is aan de 
inrichting wat minder zorg besteed. Door de betere ontwatering kan er akkerbouw 
bedreven worden, met uitzondering van een enkele kattekleipolder.  
 
3 Het kleilandschap van West-Friesland  
 
Hier vinden we in dorp en verkaveling het typische veenlandschap terug, met zijn 
lange-stroken verkaveling. Er wordt op de met veenresten verrijkte uitstekende 
kleigrond voornamelijk akkerbouw bedreven.  
 
4 Het landaanwinningslandschap van de Kop van Noord-Holland  
 
Dit landschap is het best te vergelijken met de jongste polders van Zuidwest 
Nederland en de jongste Middelzeepolders: wat inrichting betreft vertonen zij een 
sterke gelijkenis met de droogmakerijen.  
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Hoofdstuk 11  
 
DE (POST)INDUSTRIËLE SAMENLEVING  
 
De ontwikkeling van agrarisch-industrieel tot postindustrieel   
 
 
 
 
 
De agrarisch-industriële samenleving  
 
De ontwikkeling van de agrarisch-industriële samenleving had ook voor het 
platteland grote gevolgen. Allereerst neemt de specialisatie toe. Dat is enerzijds 
het gevolg van het toegenomen transport (treinen, stoomschepen), dat de 
specialisatie internationaal maakt. Anderzijds is het een gevolg van de 
landbouwtechnologische ontwikkeling, die wanneer zij wordt toegepast, een 
duidelijke specialisatie vereist, omdat er voor elk specialisme weer andere 
machines en vakkennis nodig zijn. In die technologische ontwikkeling speelt de 
Landbouwhogeschool in Wageningen de rol van centraal handelingsverband. 
Vandaaruit worden wetenschappelijke methoden van landbouw over het land 
verspreid. Die nieuwe ontwikkeling van de landbouw vraagt echter niet alleen om 
specialisatie, maar ook om schaalvergroting. Door al die machines zijn er voor de 
bewerking van het land veel minder mensen nodig. Eerst gaan zo de landarbeiders 
naar de stad, om industriearbeider te worden. Daarna de boerenzoons. Tenslotte 
wordt de situatie zelfs zo dat er ook voor de boer zelf niet voldoende werk meer is 
op zijn bedrijf. Door in de industrie te gaan werken, waar hij zich wel volledig 
kan inzetten, kan hij meer gaan verdienen. Veel boeren met kleine bedrijven 
beëindigen daarom hun boerenbestaan en gaan achter hun zoons aan naar de stad. 
De achterblijvende boeren maken daar dankbaar gebruik van, door met de 
vrijgekomen grond hun bedrijven uit te breiden, zodat zij hun bedrijven wel 
rendabel voort kunnen zetten.  
 
Deze gigantische specialisatie, mechanisatie en schaalvergroting vragen om 
aanpassing van het gebied aan deze omstandigheden. Voor de boeren die blijven 
en die hun bedrijf rendabel willen houden is het immers zaak hun gronden voor 
een maximale productiviteit in te richten. De bedrijfsgebouwen worden door de 
boerenbedrijven individueel aangepakt. Er verschijnen grote stallen, schuren en 
silo's in het landschap. Met de landbouwgronden ligt het wat moeilijker, omdat je 
niet de kavelvorm of ontwatering van je eigen stukje alleen kunt verbeteren. Dat 
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wordt daarom collectief aangepakt, onder leiding van het centrale 
handelingsverband: de overheid. Men spreekt dan van een "ruilverkaveling". Dat 
houdt in dat het hele gebied volgens de modernste landbouwkundige inzichten 
ingericht wordt. De ontwatering wordt verbeterd (stoomgemalen), er komen 
nieuwe wegen voor de afvoer van de producten (die in sommige gebieden nog 
geheel over het water ging) en de kavels worden vergroot en rechtgetrokken zodat 
ze met de machine eenvoudig te bewerken zijn. De grond van elk bedrijf, die in de 
loop van de eeuwen door erfdeling en koop en verkoop zeer verspreid was komen 
te liggen wordt nu bij elkaar gevoegd (vandaar het woord "ruilverkaveling").  
 
De ontwikkelingen van de Industriële Revolutie hebben op het platteland niet 
alleen invloed op de activiteiten in de primaire sector. Door de concurrentie uit de 
steden verdwijnen alle vormen van secundaire activiteit (de huisnijverheid, kaas 
maken, smeden, enzovoorts) geheel van het platteland. Daar blijft, naast enige 
verzorgende activiteit, alleen de primaire sector over. Door de vermindering van 
de bevolking op het platteland nemen echter ook die verzorgende activiteiten af.  
 
De ontwikkeling van de industriesteden heeft ook op een andere manier gevolgen 
voor het plattelandslandschap. Deze concentraties van industriële activiteiten 
onderhouden ook onderling contact: er wordt handel gedreven met de producten 
van de industrie, met behulp transportmiddelen van de moderne industrie. Overal 
in het landschap verschijnen daarom spoorwegen, wegen en kanalen en ook 
telefoon en elektriciteit lijnen, opgehangen aan masten doen hun intrede.  
 
De agrarisch-industriële samenleving, regionaal  
 
Om te beginnen kan er gesteld worden dat overal in het land ruilverkavelingen 
door de overheid ter hand genomen werden en dat die overal in eenzelfde soort 
landschap resulteerden. Dat landschap was rechtlijnig, in grote blokken verkaveld 
en sloten en wegen waren recht getrokken. Vaak was er ook voorzien in nieuwe 
boerderijen of bedrijfsgebouwen. Het is hetzelfde landschap wat we ook in de 
oudere IJsselmeerpolders aantreffen.  
 
In het Noorden neemt de specialisering verder toe: in de Zuidelijke helft van 
Friesland de veeteelt en in Noord-Friesland en Groningen de akkerbouw. De 
moderne technologie leidt hier al tot uitbreiding en modernisering van de 
bedrijfsgebouwen: er komen grote stallen en silo's te staan. Aan de kust blijft er, 
onder leiding van de overheid, landaanwinning plaats vinden. De tijd van de 
opstrekkende heerden is echter voorbij. De nieuw gewonnen polders worden 
ingericht volgens dezelfde principes die ook in de ruilverkavelingen worden 
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toegepast. Veel terpen, die in deze tijd verder verlaten worden, worden nu 
afgegraven en als mest op het land gebruikt. De kerken blijven alleen op de steile 
terpresten staan.  
 
In het Zuidwesten blijft het oudland in grasland liggen, terwijl de 
nieuwlandpolders voor de akkerbouw gebruikt worden. Ook de visserij, vooral op 
mosselen, ontwikkelt zich sterk. Op de kreekruggen in de oudlandpolders ontstaan 
tuinbouwbedrijven, met hun boomgaarden en hun kassen. Het gebied voldoen 
namelijk prima aan de hoge eisen die de tuinbouw stelt. De zandige kreekruggen 
waren vruchtbaar en niet te nat, gelegen in een nachtvorstarm gebied (aan zee) en 
lagen bovendien precies in tussen de grote stedelijk centra van Rotterdam en 
Antwerpen6. In Zeeland vindt men zo op de kreekruggen veel boomgaarden. Het 
meest uitgebreid vindt men de tuinbouw echter in het Westland, wat een 
noordelijke uitloper vormt van het Zuidwestelijk zeekleigebied en waar men ook 
een kreekruggen en poelgronden landschap aantreft. Daar is vooral glastuinbouw 
tot ontwikkeling gekomen, waardoor er een "glazen stad" is ontstaan.  
 
De tuinbouw in Nederland ontwikkelde zich zo sterk dat zij een positie kreeg in 
de internationale specialisering, en steden in heel West-Europa van groente, fruit 
en bloemen voorzag. Die grote ontwikkeling van de tuinbouw leidde echter wel 
overal tot uitbreiding van het areaal over minder geschikte gronden, die door 
kunstgrepen geschikt gemaakt moesten worden. In het Westland betekende dat dat 
de poelgronden werden opgehoogd met duinzand.  
 
In Zuidholland werd in de droogmakerijen akkerbouw bedreven, terwijl op het 
veengebied daarnaast zich de veeteelt bleef toeleggen. Het steken van turf werd 
verdrongen door de steenkool.  
 
In Noord-Holland blijft het gebied ten zuiden van West-Friesland zowel op het 
veen als in de droogmakerijen geheel op de veeteelt gespecialiseerd. Dit ondanks 
de waterstaatkundige verbeteringen die de droogmakerijen ondergingen. 
Waarschijnlijk houdt het echter verband met de zuivel- (vooral kaas-) technologie 
die zich in dit gebied inmiddels had ontwikkeld.  
 
In West-Friesland ontwikkelde zich ook de tuinbouw. De vrij zandige subboreale 
afzettingen (afgezet in een tijd dat de strandwal met extra zand werd uitgebreid) 
die door humeuze resten van de veenbedekking waren verrijkt leenden zich 

                                                 
6 De verschijnselen die samenhangen met de groei van zulke grote steden stammen 
natuurlijk ook al uit het agrarisch-ambachtelijke tijdperk. Omdat echter in het industriële 
tijdperk deze zaken veel grotere vormen aan gaan nemen, worden ze toch hier behandeld. 
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uitstekend voor de verbouw van groente in volle grond. Met de groei van de 
tuinbouw werden ook hier minder geschikte kleigronden geschikt gemaakt. Dat 
gebeurde door de sloten in die gebieden uit te baggeren en de humeuze bagger op 
de akkers te brengen. Hierdoor ontstond een landschap dat door zeer brede sloten 
werd doorsneden: de zogenaamde vaarpolders. Die sloten remden overigens weer 
de nachtvorsten, wat voor de tuinbouw een bijkomend voordeel was.  
 
Samenvattend kan men stellen dat zich in deze periode een zuiver agrarisch 
landschap ontwikkelde, dat volgens de nieuwste landbouwkundige inzichten werd 
ingericht.  
 
Bedijkingen in de agrarisch-industriële samenleving  
 
Ook de bedijkingen gingen in deze tijd voort. Daarin zijn twee onderafdelingen te 
onderscheiden. Enerzijds waren er de rustig voortgaande landaanwinnings- en 
droogmakingsactiviteiten, overal in het zeekleigebied, zoals dat altijd al gegaan 
was. Anderzijds werden er een aantal nieuwe projecten ondernomen, die alleen 
met de nieuwe waterbouwkundige gemechaniseerde technologie van de agrarisch-
industriële samenleving tot stand gebracht konden worden.  
 
In de loop van de jaren was heel Nederland bedijkt geworden en waren alle lokale 
rivierlopen afgedamd waarbij de rivieren in boezems waren veranderd. Heel het 
bewoonde Nederlandse zeekleigebied was zo in een grote verzameling 
boezemgebieden veranderd. Er waren echter nog een paar grote rivieren, de Rijn, 
de Maas en de Schelde, die niet in een boezemgebied waren opgenomen, zij 
behoorden, net als de Noordzee, tot het buitenwater. De mensen hadden nooit de 
techniek bezeten om ook deze rivieren af te dammen. Gevolg was dat de zee langs 
de rivieren het land kon binnendringen en daar door overstromingen schade kon 
doen. De riviermondingen, die zich zo al tot zeeboezems ontwikkeld hadden, 
waren de Ooster- en Westerschelde voor de Schelde, de Grevelingen en 
Haringevliet voor de Lek, de Waal en de Maas en de Zuiderzee voor de IJssel7 
(Zowel Lek, Waal als IJssel vormen zijarmen van de Rijn). Nu men over nieuwe 
technieken beschikte besloot men echter ook deze rivieren af te dammen.  
 
Het was weer een centraal handelingsverband dat bij deze defensieve bedijkingen 
de leiding nam: de rijksoverheid. Die had zich immers tot doel gesteld het 
"algemeen belang" te dienen. Nu kan men zich in het zeekleigebied geen 
algemener belang voorstellen dan het weren van de zee.  
                                                 
7 De Zuiderzee is enigszins een uitzondering, omdat die niet langs de monding van de 
IJssel is ontstaan. 
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Na de eerste wereldoorlog, waarin er een grote voedselschaarste was geweest en 
na de overstroming in het Zuiderzeegebied van 1916, was men voldoende 
overtuigd van het algemeen belang van het afsluiten en droogmaken van de 
Zuiderzee, ook al ging dat ten koste van de Zuiderzeevisserij. Men streefde 
hiermee dus naar veiligheid en voedselproductie, om Nederland in tijden van nood 
zelfvoorzienend te maken.  
 
Er werden weer de oude principes toegepast: de rivier werd afgedamd (de 
Afsluitdijk) en er werd een sluis in de dam gebouwd om het water uit te laten. De 
rivier, in dit geval de binnenzee, was zo boezemwater geworden. Achter de 
dammen kwam dan land, dat vroeger door wateroverlast onbruikbaar was, na 
droogmaking voor de landbouw beschikbaar. Bij de droogmaking werd weer een 
ringdijk gelegd, dit keer in het water, waardoor er een ringvaart overbleef: de 
randmeren. Die randmeren hadden niet alleen de functie om als boezemwater te 
dienen, maar ook om te voorkomen dat het grondwater uit de omliggende 
gebieden naar de polder zou gaan stromen. De polders grensden namelijk aan het 
pleistocene zandgebied. Het grondwaterpeil in deze gebieden zou daardoor dan 
gaan zakken, waardoor klink van de bodem en verzakking van de bebouwing zou 
kunnen optreden.  
 
Het nieuw gewonnen land werd hier volledig volgens planning ingericht, onder 
andere omdat men zulke slechte herinneringen had aan de 
Haarlemmermeerpolder. Die was indertijd aangelegd uit 
veiligheidsoverwegingen, en de kolonisten waren er aan hun lot overgelaten. De 
eerste was daar meestal inderdaad dood gegaan en of de derde z'n brood heeft 
gehad...? In de Zuiderzeepolders werd dus zorgvuldig en volgens de modernste 
landbouwtechnische principes te werk gegaan. Er werden grote levensvatbare 
bedrijven gesticht, met moderne bedrijfsgebouwen en een mooie 
eengezinswoning voor de boer. Het gebied werd goed door wegen ontsloten en er 
werden dorpen gesticht. De agrarisering van de agrarisch-industriële samenleving 
is overigens in die polders mooi te volgen: Hoe jonger de polder, des te groter de 
bedrijven en des te kleiner de dorpen (zie bosatlas kaart 14, 17 en 36 B). De 
jongste polders vertonen echter al het beeld van de postindustriële samenleving, 
en zullen in de volgende paragraaf aan de orde komen.  
 
Toen er in 1953 in Zeeland een gigantische overstroming plaatsvond zag de 
overheid ook in de voorkoming hiervan een zaak van algemeen belang. Ook hier 
werden weer de oude principes toegepast. Er doemden nu echter een paar 
problemen op. Allereerst wilden de Belgen in Antwerpen niet hebben dat de 
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Westerschelde zou worden afgesloten, omdat hun haven dan onbereikbaar zou 
worden. De Westerschelde bleef dus open en de dijken langs die zeearm werden 
verzwaard. Daarnaast was er het probleem dat het hier ging om een delta, waarvan 
de zeearmen onderling met elkaar in verbinding stonden. Als men één arm (arm 
A) zou afdammen, zou de opkomende vloed via de andere arm (arm B) beide 
armen (A & B) vullen, waardoor er in het zeegat van arm B een grote stroming en 
grote diepte zou ontstaan, terwijl de dam in het zeegat van arm A van achteren 
aangevallen zou worden. Men was daarom genoodzaakt of alle dammen tegelijk 
te bouwen, of eerst de zeearmen van elkaar te scheiden. Men koos voor het 
laatste, om het gespecialiseerde materiaal en personeel niet overal tegelijk te 
hoeven hebben. Zo vindt men nu in de zeegaten de "primaire dammen" en 
achterin de zeearmen de "secundaire dammen" (zie figuur 17).  
 

 
 
figuur 17. De ligging van afsluitdammen in het Deltagebied (ondergrond: 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat).  
 
Er zijn in Zuidwest Nederland nooit uitgebreide landaanwinningswerken 
gepleegd, terwijl dat wel mogelijk was geweest. Dat hangt echter samen met de 
ontwikkeling van de postindustriële samenleving, die in de volgende paragraaf 
aan de orde zal komen.  
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De postindustriële samenleving  
 
De postindustriële samenleving wordt gekenmerkt door het feit dat de welvaart en 
technologie zo sterk toenemen dat de meeste mensen kunnen beschikken over een 
auto en de overheid voor die auto's (snel)wegen laat bouwen. Op die manier zijn 
de mensen mobiel geworden. Dat geldt zowel voor de plattelandsbewoners als 
voor de stedelingen. De uitwerking van de mobiliteitsvergroting van die twee 
groepen op het landschap is echter heel verschillend, alhoewel voor beide 
natuurlijk geldt dat zij de aanleg van (snel)wegen nodig maken, wellicht een van 
de grootste landschappelijke ingrepen van deze tijd.  
 
De vergrote mobiliteit van de agrariërs heeft tot gevolg dat zij hun inkopen gaan 
doen in de steden, die een veel ruimer aanbod hebben dan de voorzieningen in de 
dorpen. Daardoor verdwijnen die dorpsvoorzieningen helemaal, waardoor het in 
de dorpen ongezellig wonen wordt en ook de laatste bewoners het voor gezien 
houden: de dorpen lopen helemaal leeg.  
 
De gevolgen van het autobezit van de stedelingen zijn nog veel groter. Zij zijn nu 
niet langer gedwongen al hun activiteiten in de vieze volte van de stad te laten 
plaats vinden, maar ze kunnen uitwijken naar het platteland. Dat geldt voor tal van 
stedelijke activiteiten.  
 
Allereerst voor het wonen. Veel mensen gaan buiten de grote steden in 
plattelandsdorpen wonen. Die dorpen verstedelijken daardoor en onttrekken zich 
zo aan het studieobject van dit verhaal.  
 
Om het leven in de steden ook zo aangenaam mogelijk te houden worden 
bovendien veel hinderlijke of ruimte-eisende activiteiten buiten de stad geplaatst. 
Zo verschijnen er vliegvelden, vuilstortplaatsen en vervuilende industrieën aan de 
rand van de steden op het platteland. Vaak maken die ook gebruik van de 
regulatiefunctie van het landschap, die hun vervuiling een beetje op kan vangen. 
Tegenwoordig blijkt vaak dat die regulatiefunctie inderdaad de vervuiling in zijn 
systeem heeft opgenomen en het door verspreiding heeft verdund...  
 
Eén van de belangrijkste stedelijke activiteiten die het platteland overspoelen is de 
recreatie, die mogelijk wordt door de toename van de vrije tijd (die ook 
samenhangt met de ontwikkeling van een post-industriële samenleving). Die 
recreatie wordt hier breed geïnterpreteerd zodat we twee groepen recreanten 
kunnen onderscheiden. Enerzijds zijn er recreanten die gebruik maken van de 
draagfunctie van het landschap. Dat zijn de watersporters, paardrijders, de 
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zonnebaders, de rustzoekers, enzovoorts. De natuur blijft bij deze activiteiten 
passief, er wordt geen gebruik gemaakt van de eigen waarden die de natuur 
(biosfeer en abiotische wereld) als systeem bezit. Deze groep recreanten zijn de 
massatoeristen. De andere categorie recreanten gaat het juist om die eigen 
waarden van het landschap. Zij maken gebruik van de informatiefunctie van het 
landschap. Het zijn de natuur- en landschapsliefhebbers, die in alle rust willen 
genieten van het landschap.  
 
De beide groepen recreanten hebben een heel verschillende invloed op het 
landschap. De massatoeristen hebben een heel directe invloed. Allereerst moeten 
deze mensen een onderkomen en eten hebben tijdens hun vakanties. Er 
verschijnen daarom hotels, restaurants, campings, jachthavens, stacaravans 
enzovoorts. Veel recreanten schaffen zich ook een tweede woning aan. Daarvoor 
worden vaak huizen en boerderijen gebruikt die bij de leegloop van het platteland 
door de plattelandsbevolking zijn achtergelaten. Zo beginnen hele dorpen soms 
aan een tweede leven. Naast verblijfsgelegenheid moeten er ook speciale 
recreatievoorzieningen komen: artefacten zoals maneges, surfcentra, 
strandpaviljoens, picknickplaatsen, pretparken en noem maar op, die speciaal voor 
de recreatie zijn ingericht.  
 
Het verblijf van de natuurliefhebbers op het platteland is nauwelijks van directe 
invloed op het landschap. Ze kijken wel uit om het risico te lopen door hun 
aanwezigheid de door hun zo bewonderde natuur aan te tasten. Hun invloed is van 
een heel andere aard. Vaak verenigen zij zich namelijk in speciale 
handelingsverbanden: de natuur- of landschapsbeschermingorganisaties. Via die 
organisaties proberen zij de overheid ertoe te bewegen het behoud van natuur en 
landschap als algemeen belang te erkennen en zij kopen vaak zelf ook gebieden 
aan om die op "verantwoorde wijze" te beheren. Hun ideaal is daarbij de situatie 
van voor de Industriële Revolutie. Daar waar die niet te herstellen is pleiten zij 
ervoor de regulatiefunctie van de natuur zoveel mogelijk de vrije loop te laten 
zodat er een "natuurlijk evenwicht" (= een evenwicht in de systemen van biosfeer 
en abiotische wereld) kan ontstaan. Dan immers kunnen zij optimaal van de 
informatiefunctie van het landschap genieten.  
 
Al deze stedelijke activiteiten - wonen, hinderlijke bedrijvigheid, recreatie - doen 
hun invloed op het landschap gelden. Het wordt nu niet meer uitsluitend ingericht 
voor de landbouw, zoals in de voorgaande periode, maar er komen nieuwe 
functies bij, of beter gezegd, ze komen terug. Doordat de stad zich uitbreidt over 
het platteland, komen daar de functies terug die het platteland in het verleden 
successievelijk naar de steden zag vertrekken. Omdat die functies nu echter door 
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de arbeidsdeling verdeeld zijn over verschillende handelingsverbanden, die elk 
voor hun functie opkomen, ontstaan er conflicten over het gebruik van de ruimte 
op het platteland. Weer is het het centrale handelingsverband "overheid" dat de 
oplossing geeft door het invoeren van regelingen voor de ruimtelijke inrichting 
van het land: de planologie. Niet langer heeft de landbouw het voor het zeggen op 
het platteland, maar de verschillende belangen worden in nota's en streek- en 
bestemmingsplannen afgewogen en er wordt zoveel mogelijk getracht om alle 
functies een plaats te geven zonder dat ze elkaar hinderen. Ruilverkaveling bestaat 
dan ook niet meer, maar is vervangen door 'Landinrichting": een ruilverkaveling 
die rekening houdt met andere belangen in het gebied dan alleen de landbouw.  
 
De postindustriële samenleving, regionaal  
 
De uitwaaiering van stedelijke functies over het platteland strekt zich niet over het 
gehele Nederlandse zeekleigebied uit. In het Noordelijk zeekleigebied is er 
namelijk maar weinig van te merken. Men probeert hier wel toeristen naartoe te 
lokken, maar dat lukt maar matig. Een enkele kruitfabriek is het enige wat er 
verder te merken is. Alleen de natuurliefhebbers, die voor hun activiteiten veel 
minder aan ruimtelijke beperkingen gebonden zijn (je kunt in Den Haag net zo 
gemakkelijk pleiten voor een natuurgebied in Friesland als voor een in Holland), 
doen hun invloed hier wel gelden. Vooral ook omdat zij de Waddenzee als een 
zeer waardevol natuurgebied beschouwen. Zij weten daarom onder andere nieuwe 
landaanwinning te verhinderen.  
 
De echte stedelijke invloed beperkt zich tot het gebied dat gerekend wordt tot de 
West-Europese megalopolis, waar de Randstad een onderdeel van uitmaakt. Deze 
is gelegen langs de grote rivieren en geconcentreerd daar waar die rivieren in zee 
uitmonden. De grote stedelijke concentraties die daar zijn gevormd bestaan vooral 
van de handelsfunctie die zij vervullen voor het achterland van die grote rivieren. 
Daarnaast vervullen zij een verzorgende functie voor Nederland, dat geheel in zijn 
transport systeem op dat gebied is gericht. In dit gebied bevinden zich dus de 
grote steden en daar is dus ook de uitwaaiering van die steden over het platteland. 
Vooral in de Zuidelijke IJsselmeerpolders en in Zuidwest-Nederland is dat goed te 
merken, omdat daar veel water aanwezig is, wat een enorme toeristische 
ontwikkeling met zich meebrengt. De droogmakerijen van Noord- en Zuid-
Holland zijn te veel verstedelijkt om nog echt recreatief aantrekkelijk te zijn. Hier 
doet zich vooral de uitwaaiering van negatieve stedelijke functies gelden 
(bijvoorbeeld Schiphol in de Haarlemmermeerpolder).  
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De uitwaaiering van de stad over het platteland, die gepaard gaat met een 
relativering van het agrarisch belang op dat platteland heeft ook grote gevolgen 
voor de dijkenbouw en landaanwinning. Eerder werd er al op gewezen dat de 
natuurliefhebbers de landaanwinning in Noord-Nederland voorkwamen.  
 
In de IJsselmeerpolders is de ontwikkeling van de postindustriële samenleving 
goed te merken. Hoe jonger de polder hoe meer ruimte en aandacht er bij de 
inrichting is gereserveerd voor niet-agrarische activiteiten. Het komt daarbij goed 
uit dat de jongste polder, Zuidelijk-Flevoland, het dichtst bij de Randstad ligt. De 
aanleg van de laatste polder die op het programma van de Zuiderzeewerken stond, 
de Markerwaard, gaat waarschijnlijk niet door. Daar zijn verschillende typisch 
postindustriële ontwikkelingen voor verantwoordelijk. Allereerst neemt de 
behoefte aan landbouwgrond af door de enorme stijging van de productie per 
hectare. Er worden momenteel zelf overschotten geproduceerd. Daarnaast zijn 
beide groepen recreanten tegen inpoldering, de natuurliefhebbers om de 
natuurwaarden van het Markermeer en de massatoeristen om de 
watersportmogelijkheden die het meer biedt. Toch blijven de plannen bestaan, 
maar dan uitsluitend om nog meer ruimte voor stedelijke activiteiten te creëren.  
 
Ook voor de deltawerken zijn de natuurliefhebbers het meest invloedrijk. Net als 
de Waddenzee, wordt het getijdenmilieu van de zeearmen in dit gebied een hoge 
natuurwaarde toegekend. Zij hebben zich dan ook verzet tegen het afsluiten van 
de zeegaten.  
 
Ook hier is te zien dat de werken zijn uitgevoerd tijdens de ontwikkeling van de 
postindustriële samenleving. Toen de eerste protesten tegen afsluiting begonnen, 
waren twee van de drie zeearmen al dicht. De laatste zeearm, die van de 
Oosterschelde, die toen nog wel open was, ontstond een grote maatschappelijke 
discussie. Uiteindelijk werd deze zeearm voorzien van een speciale 
stormvloedkering waar onder gewone omstandigheden het getij gewoon door in 
en uit kan stromen. Alleen bij storm gaat hij dicht, zodat de veiligheid voor het 
erachter gelegen gebied gewaarborgd is. De scheepvaart tussen Antwerpen en 
Rotterdam had er echter op gerekend een getijloze vaarroute tussen die twee 
plaatsen en dat werd nu door het getij in de Oosterschelde verhinderd. Om die 
belangen toch veilig te stellen werden er daarom achter in de Oosterschelde 
zogenaamde "compartimenteringsdammen" gebouwd, die de scheepvaartroute 
tussen Antwerpen en Rotterdam scheiden van het getijdengebied van de 
Oosterschelde (zie figuur 17). De grote verliezer bij dit alles is de landbouw, die 
geen zoet water en geen landaanwinning krijgt in de Oosterschelde. Ook in het 
Westland verliest de landbouw het van stedelijke belangen, omdat de Nieuwe 
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Waterweg een open, diepe verbinding houdt met de zee ten behoeve van de 
scheepvaart naar Rotterdam. Via die diepe geul dringt het zoute water het land 
binnen waar het als kwelwater schade doet aan de tuinbouw.  
 
Samenvatting  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat zich in de periode van de postindustriële 
samenleving twee verschillende landschapstypen ontwikkelen. Enerzijds is er het 
noordelijk zeekleilandschap, waar de dorpen leeglopen en het platteland verder 
agrariseert. Anderzijds is er het gebied binnen de stedelijke invloed. Hier 
verschijnen veel nieuwe landschapselementen, die afkomstig zijn van 
verschillende stedelijke handelingsverbanden. Wat de agrarische functies betreft, 
die ontwikkelen zich net zo als in noorden.  
  
Opvallend zijn in deze periode ook de grote waterstaatkundige werken, die alleen 
dankzij de moderne technologie en staatsorganisatie tot stand konden komen. 
Door deze werken is de zee weer een stuk verder uit het land verdreven. Alleen 
daar waar de afdamming door de belangen van de scheepvaart (Westerschelde en 
Nieuwe Waterweg) of van het natuurbehoud (Waddenzee en Oosterschelde) dat 
eisen behoudt de zee haar toegang.  
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Deel D 
 

Besluit 
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Hoofdstuk 12  
 
LANDSCHAP EN WERELDSYSTEEM  
 
Samenvatting en conclusies  
 
 
 
 
 
Samenvatting  
 
In de ontwikkeling van het Nederlandse zeekleilandschap zijn verschillende stadia 
te onderscheiden. De grondslag wordt gevormd door de puinwaaier, die ontstaat 
in het voorland van de ons omringende gebergten. Die puinwaaier is vervolgens 
door de komst van het ijs gekneed waarbij er verschillende vervormingen zijn 
ontstaan, die erg belangrijk waren bij in de daarop volgende fase van 
zeespiegelstijging.  
 
In die periode liep namelijk de Noordzee zover vol dat de Nederlandse kust werd 
bereikt. Daar waar in de puinwaaier (oerstroom)dalen aanwezig waren, werd klei 
afgezet, in een rustig milieu achter de eveneens in die tijd gevormde strandwal. 
Wanneer die strandwal zich vervolgens uitbreidt zodat de zee er niet meer achter 
komen kan, begint er veen op de klei te groeien. Na verloop van tijd komt er 
echter ook daar een eind aan omdat de zee in het Noorden en Zuidwesten weer 
door de strandwal heen breekt en het veen opruimt of aantast. Er ontstaat dan 
weer een waddengebied.  
 
Dat is het uitgangspunt van de menselijke occupatie in dit gebied. Die occupatie 
begint in het Noorden en Zuidwesten op de klei en bestaat in het begin uit autarke 
samenlevingen die het gebied voor de zelfvoorziening inrichten. Al spoedig echter 
tast de verder stijgende zee hun gebied aan, zodat zij eerst terpen opwerpen en 
later ook dijken moeten bouwen.  
 
Intussen breiden de autarke samenlevingen zich uit: er ontstaat handel. Dit heeft 
tot gevolg dat de samenlevingen zich gaan specialiseren op bepaalde producten en 
daar hun landschap voor inrichten. Er ontwikkelen zich bovendien marktplaatsen 
en steden. Ook het veengebied wordt in deze tijd ontgonnen. Het gebruik tast 
echter het veen aan zodat het de stijgende zeespiegel niet meer kan weerstaan en 
er veel land weer verloren gaat. Ook veel kleigebieden in het zuidwesten worden 
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aangetast door de zee. Zo ontstaan de zeearmen van Zuid-West Nederland en de 
Zuiderzee. Kloosters nemen echter ijverig de wederbedijking ter hand.  
 
In Holland groeien in de gouden eeuw de steden uit tot handelssteden met een 
mondiaal achterland. Rijk geworden handelaren investeren wel veel geld in het 
beschadigde land, zodat zij de functie overnemen van de kloosters die met de 
reformatie verdwenen waren. De plattelands samenleving blijft echter dezelfde, 
zij het dat de grote steden met hun relatief grote bevolking een extra vraag naar 
agrarische producten (onder andere turf) creëren.  
 
Met de Industriële Revolutie neemt de afstand tussen stad en platteland verder toe. 
De grote industriële activiteiten concentreren zich in de steden en het platteland 
houdt zich puur en alleen nog bezig met landbouw. De interesse van de steden 
voor het platteland is ook bekoeld, en de overheid zorgt nu voor de nodige 
waterstaatkundige werken. De landbouw vertoont een internationale specialisatie, 
door de toename van de transportmiddelen. Er ontwikkelt zich een sterk 
gespecialiseerd, volgens de modernste landbouwkundige inzichten ingericht 
agrarisch landschap. De dorpen zijn daarin tot verzorgingscentra gereduceerd.  
 
De komst van de auto, de tweede fase van de Industriële Revolutie doet de steden, 
die massa's mensen en activiteiten in zich hadden opgehoopt, als het ware 
exploderen. Een vloedgolf van niet-agrarische activiteiten overspoelt het 
landschap. Er ontstaan daardoor conflicten tussen de agrariërs, die dachten dat het 
platteland voortaan voor hen zou zijn en de stedelingen die zeggen net zoveel 
rechten op die grond te hebben. De overheid is degene die in deze conflicten 
bemiddeld en beslist. Zo ontstaat er het moderne, multifunctionele, door planning 
begeleide landschap.  
 
De jongste nieuwste ontwikkeling is een terugtrekking van de landbouw, die door 
een steeds hogere productiviteit met steeds minder ruimte toe kan. Dat kan grote 
gevolgen hebben voor de inrichting van het platteland, omdat dan de niet-
agrarische functies vrij spel krijgen. Hoe dat uit zal pakken zal de toekomst 
moeten leren.  
 
Conclusies  
 
Dit alles overziende zou men tot de conclusie kunnen komen dat de ontwikkeling 
van het Nederlandse Zeekleilandschap bepaald geen zaak is geweest van locale 
factoren alleen. Het begint gelijk al als de basis van Nederland gelegd wordt door 
puin dat door de rivieren van elders wordt aangevoerd. De tweede grote ingreep 
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komt als tijdens de ijstijden het puin met een ijslaag wordt overdekt. De derde 
ontwikkeling van elders is de stijging van de zeespiegel door het afsmelten van de 
Scandinavische ijskappen. Tenslotte verschijnt als laatste grote ingrijpen de mens 
op het toneel, die zich niet houdt bij zijn zelfvoorzienend bestaan, maar een 
mondiaal netwerk van relaties opbouwt met andere mensen.  
 
Zo zou men zich ten slotte de ontwikkeling van het zeekleilandschap kunnen 
voorstellen als gestuurd door drie mondiale systemen. Allereerst is er het 
dynamisch substraat, dat bestaat uit een serie stijgings- en dalingsgebieden. Het 
streven van dit systeem is er in gelegen het dalingsgebied Nederland opgevuld te 
krijgen met materiaal uit de omliggende stijgingsgebieden. Dat kan hij echter niet 
alleen. Materiaaltransport is alleen mogelijk met behulp van water of wind, het 
klimaat dus. Dat is het tweede mondiale systeem.  
 
Dat klimaat heeft echter zo zijn eigen "doelstellingen" en organiseert daarom zo 
nu en dan een ijstijd. Alleen tijdens die ijstijden werkt het klimaat met het 
substraat mee door het water en het ijs materiaal naar Nederland te laten 
transporteren. In de tussenijstijden is daarom de activiteit van het dynamisch 
substraat gereduceerd tot de afzetting van klei, bijna niets dus.  
 
Het derde systeem is de samenleving. Ook die werkt niet alleen plaatselijk, want 
de handelingsverbanden leggen in de loop van de tijd relaties over de hele wereld. 
De wijze waarop zij het landschap vorm geven wordt mede bepaald door de plaats 
die de locale handelingsverbanden in die mondiale samenleving innemen. De 
doelstellingen van dit systeem liggen verankerd in de individuele huishoudens, die 
er naar streven een bestaan op te bouwen en niet in het systeem als geheel.  
 
Er blijkt echter nog een systeem te zijn, dat wel lokaal werkt. Dat is het 
ecosysteem van de biosfeer. Ook dat is een systeem met een eigen doelstelling. 
Het is volkomen afhankelijk van klimaat, substraat en samenleving, maar daar 
waar het de kans krijgt zich te ontwikkelen, kan het die systemen weldegelijk 
beïnvloeden (bijvoorbeeld de plantengroei die de afbraak in het substraatsysteem 
kan remmen).  
 
Zo blijken er dus drie wereldsystemen en één lokaal systeem te zijn, die elk hun 
eigen doelstellingen nastreven. Daaruit komt de verklaring van het ontstaan van 
het Nederlandse zeekleilandschap voort. Dat landschap ontstaat door de wijze 
waarop zij in de loop van de tijd met elkaar mee en tegen elkaar in werken. Steeds 
zijn veranderingen in het landschap zo via causale verklaringen terug te voeren op 
de doelstellingen van deze vier systemen.  
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figuur 18. Het landschap als gevolg van drie mondiale systemen.  
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Hoofdstuk 13  
 
EVALUATIE  
 
Betrouwbaarheid en volledigheid van het bronnenmateriaal  
 
 
 
 
 
De betrouwbaarheid  
 
Zowel wat betreft de fysische geografie, als wat betreft de sociale geografie is het 
grootste deel van de informatie afkomstig uit sporen die door vroegere fasen van 
de sequent occupance in het landschap zijn achtergelaten. Bij de sociale geografie 
gaat het vooral om archeologische vondsten, die aanwijzingen geven over de 
levenswijze van de bevolking in vroeger dagen. Daarnaast meent men ook aan 
huidige vormen in het landschap (kavelvormen, terpen, enz.) conclusies te mogen 
verbinden, gebaseerd op de vooronderstelling dat die vormen inderdaad uit oude 
tijden stammen. Ook gaat men er daarbij meestal van uit dat mensen in die tijd op 
dezelfde manier dachten als wij nu doen.  
 
Bij de fysische geografie ziet men slechts een groot aantal verschillende 
materiaaltypen onder en naast elkaar. Uit de ligging van die homogene 
materiaalconcentraties ten opzichte van elkaar en uit het karakter en te bepalen 
ouderdom van het materiaal in die concentraties, bouwt men theorieën op over 
hoe die ordening zo is ontstaan. Daarbij gaat men er vanuit dat de natuurlijke 
processen in het verleden net zo werkten als in de tegenwoordige tijd.  
 
Slechts een deel van de informatie, namelijk die uit recentere tijd is afkomstig uit 
schriftelijk bronnen materiaal, opgetekend door mensen die die tijd zelf hebben 
meegemaakt.  
 
De informatie die archeologen, geologen en bodemkundigen uit de grond halen is 
uiteraard voor een groot deel speculatief: De theorie wordt zo geconstrueerd dat 
de vondsten er precies in passen. Nieuwe vondsten kunnen dan vaak een hele 
theorie omverwerpen omdat ze daarin niet te plaatsen zijn. Er wordt dan een 
nieuwe theorie gemaakt met eventueel nieuwe uitgangspunten. Zo zijn er ooit 
mensen geweest die de terpen zagen (feit) en dachten natuurlijke hoogten waren 
(theorie), omdat ze niet geloofden dat mensen dat met schep en kruiwagen voor 
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elkaar zouden krijgen (uitgangspunt). De feiten uit de terpafgravingen hebben hen 
wel op andere gedachten gebracht. En dan zo'n ijstijdentheorie, die zou je toch 
ook niet geloven als je hem voor het eerst hoorde...  
 
Het is duidelijk dat de schriftelijke informatie de meest betrouwbare bron is, 
aangenomen dat onze voorouders ons niet opzettelijk hebben voorgelogen. Toch 
is ook de informatie uit schriftelijke bronnen niet volkomen betrouwbaar omdat 
wat er staat misschien wel juist is, maar nooit volledig. De auteurs moeten ook in 
die tijd al selecties hebben gemaakt, waarvan de criteria ons vaak niet bekend zijn. 
Ook hierbij worden door de onderzoekers dus verschillende vooronderstellingen 
gemaakt, die de betrouwbaarheid van de conclusies aantast.  
 
Uiteraard variëren de verschillende theorieën nogal in speculativiteit en 
geloofwaardigheid. In het voorgaande is als selectie-criterium voor het al dan niet 
opnemen van een theorie de mate van acceptatie gebruikt die deze theorieën in de 
wetenschap ondervinden.  
 
De volledigheid  
 
Ten aanzien van de volledigheid van de informatie kunnen twee opmerkingen 
gemaakt worden. Allereerst is men voor de informatie afhankelijk van wat men 
ontdekt. Dat geldt wel heel letterlijk voor onderzoek in de grond, maar het geldt 
evenzeer voor het onderzoek in oude archieven. Zo is over de terpensamenleving 
vrij veel bekend, omdat in de terpen grote vondsten zijn gedaan. Over de 
bewoners van het veengebied in de westelijke Waddenzee (nu monding van de 
Zuiderzee) weet men praktisch niets.  
 
Naast deze beperking is er nog die van de vooronderstellingen die in de 
wetenschap worden gemaakt. Vooral in de informatie over de prehistorie is men 
in de historische geografie, de belangrijkste bron voor het deel "cultuurlandschap" 
in deze scriptie, tamelijk fysisch- en economisch-deterministisch ingesteld. Voor 
aspecten van zingeving of sociale verhoudingen heeft men veel minder oog. Die 
komen alleen aan de orde in detail-studies, op grond van schriftelijk 
bronnenmateriaal, waar men niet om dergelijke aspecten heen kan. Men 
generaliseert de vindingen uit zulke studies echter zelden tot theorieën die ook 
elders van toepassing zouden kunnen zijn. Uiteraard heb ik geprobeerd waar dat 
soort theorieën aanwezig waren (vooral van E.W. Hofstee) die wel op te nemen.  
 
Zowel voor de volledigheid als voor de betrouwbaarheid van de hier 
gepresenteerde informatie ben ik dus afhankelijk geweest van wat de wetenschap 
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te bieden had. Het bovenstaande is dus in de eerste plaats een verslag van 
wetenschappelijke informatie, niet een weergave van de werkelijkheid.  
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