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WAAROM EEN WATERATLAS?
Doel
Zuid Holland heeft van oudsher een sterke relatie met het water. Het watersysteem dooradert de hele provincie en
is sterk bepalend voor het beeld en gebruik van het landschap. Deze verbinding tussen landschap en het water
vraagt om een integrale benadering. Het aanwezige watersysteem biedt namelijk veel kansen. Water kan de
gebruiks- en belevingswaarde van de provincie versterken. Een aantrekkelijk en duurzaam waternetwerk maakt
Zuid Holland daarnaast robuuster en veerkrachtiger.
Het doel van deze wateratlas is de vele informatie die beschikbaar is over het provinciale watersysteem bij
elkaar te brengen en dit op een inzichtelijke manier te presenteren. Door de informatie op een eenduidige manier
grafisch weer te geven en met elkaar te combineren kunnen dwarsverbanden worden blootgelegd. Vanuit de
analyse kunnen de opgaven en potenties van het watersysteem in Zuid Holland worden geadresseerd.
Werkwijze
Voor het maken van de kaarten is informatie uit verschillende bronnen verzameld. Deze bron is per kaart
aangegeven. De aangeleverde informatie is bewerkt door selectie van meest relevante gegevens voor deze
atlas en een bewerking van de grafische weergave. Hierbij is gestreefd naar een goede leesbaarheid en een
samenhang tussen de afzonderlijke kaartbeelden.
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WATER, TOEN NU EN STRAKS
Het regionale watersysteem
Het huidige regionale watersysteem is gaandeweg in de loop van eeuwen ontstaan en dankt haar verschijningsvorm
aan de verschillende landschappen, elk met haar eigen karakteristiek. Veel steden zijn ontstaan aan het water en
hebben hun groei te danken aan de strategische ligging en bereikbaarheid via het water.
De waterschappen hebben met het aanleggen en beheren van het watersysteem een grote rol gespeeld in
de ruimtelijke inrichting van Nederland. De waterschappen zorgden, naast het waterpeil, ook voor de dijken,
waterwegen, sluizen, wegen en bruggen. Tot eind 19e eeuw waren het machtige instituten doordat ze specifieke
kennis bezaten die ontbrak bij Rijk, provincie en gemeente.
Het bestuur en beleid van de waterschappen werden tot eind jaren ‘90 nog sterk bepaald door het agrarische
belang. Dit is te verklaren doordat door de eeuwen heen de omvang van het grondeigendom ook bepaalde
hoeveel invloed men had. Stedelingen hadden belang bij schoon water voor het doorspoelen van de vervuilde
grachten, maar het areaal aan grond van hen was te klein waardoor hun invloed beperkt was.
Verandering in gebruik en beleving van water
Door de toenemende fysieke en mentale verstedelijking is een integrale visie op het provinciale en stedelijke
watersysteem nodig. De historische watersteden zijn specifiek ontworpen op de omstandigheden en onderlinge
relatie tussen grond, regen en oppervlaktewater. Hiermee was het water ook duidelijk zichtbaar in de stad. Deze
relatie is in de loop van de tijd verdwenen door het water weg te werken onder de grond of te dempen ten gunste
van wegen. De aanleg van drinkwaterleidingen en rioolstelsels voegden een nieuwe en complexe laag toe aan
het watersysteem.
Vandaag de dag neemt het stedelijke systeem, met ondermeer de industrie en kassen, een nog grotere plek in
en is het een belangrijke watergebruiker. Door klimaatsverandering komen allerlei wateropgaven op de stad af en
neemt de noodzaak toe om opnieuw over de rol van water in de stad na te denken. Dit wordt tevens ingegeven
door een andere houding van de stedeling van nu ten opzichte van water. Beleving speelt hierin een grote rol.
Schoon en toegankelijk water biedt kansen en recreatief gebruik van het water wordt steeds belangrijker.
Toekomst
Recente (geplande) ingrepen in het watersysteem laten zien dat een probleem zoals klimaatsverandering de
voornaamste reden is om tot ingrijpen in het watersysteem over te gaan. Hierbij is een grote rol weggelegd
voor de waterschappen die de opgave watertechnisch benaderen. De vanzelfsprekende integrale aanpak zoals
die in de historische watersteden terug te zien is gaat echter verder en laat zien dat op een dergelijke manier op
meerdere vlakken de stad aantrekkelijk en duurzaam kan worden ingericht.
Een integrale visie op het watersysteem van de Provincie Zuid Holland kan helpen de focus te verleggen naar het
denken op een langere termijn en meerdere partijen bij de plannen te betrekken. Het regionale watersysteem is
geschikt om ruimtelijke relaties te leggen met verschillende landschappelijke opgaven. De samenhang tussen
de verschillende regionale watersystemen en de inrichting van het systeem zijn bij uitstek een opgave waarin de
provincie de ambities kan formuleren.
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[foto: https://beeldbank.rws.nl, RWS, Joop Houdt]

1. INTRODUCTIE

WATERSYSTEEM VAN DE PROVINCIE ZUID HOLLAND

IJssel (195 m3/s)

IJssel (335 m3/s)

Nederrijn (29 m3/s)

Nederrijn (365 m3/s)
Rijn (1115 m3/s)

Waal (890 m3/s)

Rijn 2250 m3/s)

Waal (1550 m3/s)

Maas (36 m3/s)

Maas (106 m3/s)

extreme zomer

Zuid-Holland ligt in lage deel van Nederland (onder NAP)

Zuid-Holland ligt in het mondingsgebied van de Rijn en de Maas

gemiddelde zomer

Zuid Holland wordt omgeven door water. Het watersysteem van de provincie Zuid Holland is nodig om het land
droog en bewoonbaar te houden. In het westen grenst de provincie aan de Noordzee. Zuid Holland ligt onder het
zeeniveau en zou zonder zeewering en waterstelsel onder water lopen.
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Deltaprogramma
Zoetwater
Vanuit het oosten monden de bron:
rivieren
de Rijn en Maas
uit in de Noordzee. Vanuit de bodem komt er kwelwater
omhoog en er valt regenwater wat moet worden afgevoerd.

regionaal watersysteem

zee, rivieren

De zeearmen en de grote rivieren vormen samen het systeem van de grote wateren. Het regionale watersysteem
is door middel van sluizen van de dynamische buitenwateren gescheiden en vormt het boezemsysteem van de
polders. Dit systeem voert water af of aan, afhankelijk van de omstandigheden. Hierdoor kan in de polders een
streefpeil worden gehanteerd.

De kleinste haarvaten van het systeem, de poldersloten, zijn verbonden met dit boezemsysteem.
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WATERSYSTEEM VAN DE PROVINCIE ZUID HOLLAND

0

Op deze kaart staat de structuur van het watersysteem weergegeven exclusief het fijne netwerk van de
poldersloten. De kaart laat goed de regionale verschillen in de wateren zien. De waterlopen zijn soms recht en
soms grillig van vorm. De dichtheid van de waterlopen varieert. Het ontbreken van waterlopen in de duinzone en
de opgespoten buitendijkse gebieden zoals de Maasvlakte komt goed naar voren. De kaart toont ook de lagere
12

dichtheid aan waterlopen in het stedelijk gebied van Dordrecht en het noordelijke deel van Rotterdam.

10 km

WATERSYSTEEM VAN DE PROVINCIE ZUID HOLLAND
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De kaart toont het hoofdwatersysteem van Zuid Holland waarbij de van oorsprong natuurlijke waterlopen zoals
de rivieren uitmonden in de Noordzee. Dwars daarop, in noord zuid richting, lopen de oude veelal gegraven of
gekanaliseerde waterlopen zoals de Vliet, de Enkele Wiericke en de Gouwe.

De noord-zuid gerichte waterlopen in het zuidelijk deel, zoals de Dordtsche Kil en het Spui, zijn ontstaan door
stormvloeden zoals de St. Elizabethsvloed in 1421.
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GROOTTE EN OPPERVLAKTE
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]
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[foto: beeldbank.rws.nl, RWS, Joop Houdt]
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2. GESCHIEDENIS
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS LANDSCHAP
[bron: Atlas van Nederland in het Holoceen, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, TNO Deltares (2011), Limes Atlas (2005)]

droogmakerijen

steden

water

duinen, strand- en stuwwallen

bedijkt getijdengebied en riviervlakte

getijdengebied en riviervlakte

veengebied
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5500 voor Chr

1500 voor Chr

100 na Chr

Het water stijgt
De zeespiegel stijgt door het smelten van de ijskappen die gevormd
waren in het Weichselien waardoor Nederland aan zee komt te liggen.
De grondwaterstanden stijgen tot maaiveldhoogte in laag Nederland
door stijging van de zeespiegel en kwelstromen vanuit de hoger
gelegen zandgronden. Er ontstaan moerassen en veengebieden.
Door afzetting van zeeklei breiden veengebieden zich uit.

Nederland raakt overveend
In het Westen van Nederland sluit de kustlijn zich door sedimentatie
van zand en klei. Vanaf de zee zijn langs de gehele west kust
strandwallen ontstaan met lage duinen. Deze strandwallen breiden
zich uit waardoor de kustlijn opschuift richting zee. In het gebied
tussen de strandwallen en het hoger gelegen achterland ontstaat
een groot veenmoeras.

Gaten in de kust
Als gevolg van sedimenttekort in de Noordzee ter hoogte van België
kalft de kust langzaam af waardoor de zee langzaam maar zeker
gaten slaat in de Zeeuwse en Zuid Hollandse kust.

1500 na Chr

1850 na Chr

2000 na Chr

De mens maakt het land
Vanaf de 12e eeuw worden langs de gehele Nederlandse kust en
langs de rivier gebieden bedijkt. Rond 1300 is het grootste deel
van de kust en rivierengebied voorzien van dijken. In deze periode
ontstaan de eerste polders. Grootschalige agrarisch gebruik van
het landschap komt hierdoor op gang, waarna bevolkingsgroei
en nieuwe steden ontstaan. Door het afgraven van het nog
aanwezige veen voor de turfwinning onstaan kleine veenplassen.
Deze nemen door afkalving in omvang toe. Vanaf 1675 neemt de
verstedelijking toe en ontstaan de eerste industrielandschappen. De
bevolkingstoename en toegenomen handel leiden tot de uitbreiding
van het vaarnetwerk. Er worden enkele grote kanalen tussen steden
gegraven.

De mens maakt de natuur
De mens ontwikkelt zich tot de voornaamste dominante
geologische factor in het landschap. De kweldergebieden worden
verder bedijkt en de kustlijn verplaatst zich langzaam landinwaarts
door voortdurende erosie. De groeiende veenplassen als gevolg
van intensieve veenafgraving vormen een bedreiging voor enkele
steden en worden daarom drooggemalen met molens en later
stoomgemalen. Dit zijn de droogmakerijen. Voor de veiligheid en
later ook scheepvaart word de stroomrichting van de grote rivieren
steeds meer vastgelegd. Dit gebeurt door middel van bedijking en
de aanleg van kribben.

Nederland verstedelijkt
Vanaf 1850 zorgt een krachtige groei van de bevolking voor
toenemende verstedelijking. Door de Industriële Revolutie ontstaan
grootschalige industriegebieden in en rondom steden en havens
samen met de benodigde infrastructuur. Deze infrastructuur groeit
en vormt een nieuwe dominante laag in het landschap door de
komst van het uitgebreid trein- en wegennetwerk. Een nieuwe
groeikern zoals Zoetermeer en later de Vinexwijken zorgen voor
verstedelijking in een relatief lage dichtheid. De kustlijn wordt
verkort door de aanleg van de Deltawerken na de waternoodsramp
van 1953. Intensivering van de landbouw zorgt voor de opkomst
van grootschalige glastuinbouw in het Westland. Door het
aantrekken van de economie vanaf 1960 wordt de Rotterdamse
haven uitgebreid met de aanleg van de 1e en 2e Maasvlakte. Op een
aantal plekken is de kustlijn ernstig verzwakt door de voortdurende
erosie. Dit wordt door gerichte zandsuppleties tegengegaan.
19

HISTORISCHE RELATIE ONDERGROND & WATERSYSTEEM
[bron: De Bosatlas van Nederland Waterland (2010), http://www.waterschappen.nl/waterschappen/hoogheemraadschap-van-rijnland/, http://nl.wikipedia.
org/wiki/Stormvloed, http://www.rijkswaterstaat.nl/over_ons/missiekerntaken/historie_rijkswaterstaat/]
Gemiddelde maaiveldhoogte West Neder

land

+ 1m

NAP
Gemiddelde waterhoogte

zeespiegel

Vertrek Romeinen
(300-600)

De grote ontginning
(1000)

Sint-Thomas vloed
(1163)

Hoogheemschap Rijnland
(1255)

Afdamming van de Rotte
(1270)

De Romeinen waren de eerste die de
organisatiekracht hadden om invloed
uit te oefenen op het landschap.
Vooral langs natuurlijke routes
werden veengronden ontwaterd voor
landbouw doeleinden. Na het vertrek
van de Romeinen nam de bevolking
in Nederland af en veranderde het
landschap van Nederland langzaam
weer terug naar haar natuurlijke
staat. Dit was het gevolg van
de verwaarlozing van Romeinse
infrastructuur en waterwerken.

Door de bevolkingsgroei in de
10e eeuw was er ook een grotere
behoefte aan landbouwgrond. Door
de bevolkingstoename kwamen
er ook meer arbeidskrachten
beschikbaar die de landbouwgronden
konden ontginnen. Door de uitvinding
van de ijzeren keerploeg konden
nu ook de zwaardere klei- en
veengronden ontgonnen worden.
Deze ontginningen leidde op langere
termijn tot de eerste grootschalige
bodemdaling als gevolg van
ontwatering.

De stormvloed die vooral Holland trof
en tot gevolg had dat de monding
van de Oude Rijn bij Katwijk geheel
verzandde. Hierdoor konden de
polders van Holland hun water niet
meer op de Noordzee lozen en
ontstonden afwateringsproblemen.
Daarom werd er een nieuw systeem
van watergangen gegraven. Het water
werd naar de meren ten noorden
van Leiden geleid en verder in de
richting van het Spaarne en het IJ.
Het samenwerkingsverband van de
15 ambachten dat daar voor nodig
was, kan worden beschouwd als het
begin van het hoogheemraadschap
van Rijnland.

Het eerste officiële waterschap
in Nederland. Graaf Willem II van
Holland erkent de ‘heemraden van de
Spaarndam’ in hun rechten. Dit vormt
het eerste schriftelijke bewijs van het
bestaan van heemraden.

Ontginning van het veen leidde tot
daling van het maaiveld en daarmee
tot afwateringsproblemen in de
polders. Om dit tegen te gaan werden
de mondingen van de waterlopen
afgedamd. De bedrijvigheid die op
deze dammen ontstond vanwege de
overslag van goederen vormde de
aanzet voor het ontstaan van steden
zoals Rotterdam en Amsterdam.

- 1m

800

1000

1200

WATERSYSTEEM

dijkaanleg
systeem van afwateringssloten veen
LANDGEBRUIK

opkomst agrarisch landgebruik, handel en groei van steden ‘‘de grote ontginning”
begin ontginning veengebieden > start oxidatie & ontwatering
BESTUUR

Waterschappen
landeigenaren, buurtschappen, adel en bisdommen
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Opkomst windmolens
(1408)

De turfwinning
(1500)

Opkomst stoomgemalen
(1787)

Rijkswaterstaatsdienst
(1798)

De Waternoodsramp
(1953)

Aanleg Maeslantkering
(1997)

Vanwege de ontwatering nam de
veenoxidatie en inklinking verder toe.
Door deze daling van het maaiveld
werd het steeds lastiger voor de
polders om het overtollig water te
lozen. Om de polders droog te houden
waren de bestaande methodes die op
mens en dierkracht gebaseerd waren
niet meer toereikend. Hiervoor bood
de windmolen een uitkomst. Het
gevolg van deze effectievere bemaling
was dat de bodemdaling verder zou
toenemen.

Door de groei van de steden was
er een steeds grotere behoefte aan
brandstof. Om aan deze behoefte
te voorzien zijn er grote stukken
veengebied ontwaterd en afgegraven
om er turf van te maken. Door
turfwinning was er een omvangrijk
stelsel van meren en plassen
ontstaan die ervoor zorgden dat het
land er uitzag als een gatenkaas.

De uitvinding van de stoomgemalen
maakte het mogelijk om
door
middel van stoomkracht de grotere
plassen die ontstaan waren tijdens
de turfwinning droog te malen droog
te malen. Uiteindelijk vervingen
de stoomgemalen de meeste
windmolens en veroorzaakte een nog
verdere daling van het maaiveld in de
polders.

Rond 1790 ontstond het besef
dat de organisatie van de
waterschappen te versnipperd
was. Dijken en rivierbedding
bevonden zich een in slechte
toestand dat er veel zware
overstromingen plaats vonden.
Dit vroeg om een meer nationale
aanpak, daarom werd mede door
de Franse invloed in 1798 de
Rijkswaterstaatsdienst opgericht.

Een combinatie van springtij en
stormvloed zorgde er voor dat
grote delen van Zeeland en ZuidHolland
overstroomden.
Deze
Watersnoodramp
vormde
de
aanleiding voor de oprichting van de
Deltacommissies en de bouw van de
Deltawerken.

De aanleg van de Measlantkering
vormde het sluitstuk van de
Deltawerken. Deze waterkering kan
de Nieuwewaterweg afsluiten als het
water boven de 3m NAP komt. Op
deze manier wordt Rotterdam en het
omringende achterland beschermd
bij hoogwater vanaf de Noordzee.

1400

1600

1800

2000
Deltawerken
electrische/diesel bemaling

stoombemaling
windbemaling
ruilverkaveling, schaalvergroting
intensieve tuinbouw door intrede kas
droogmakerijen
turfwinning

Deltacommissies
Rijk
Provincies
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ONTGINNINGEN EN INPOLDERINGEN
[bron: Eerste systematische polderkaart van Nederland (2005), De Bosatlas van Nederland Waterland (2010)]
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droogmakerij

veenlandschap
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Een polder is een met dijken omgeven stuk land, waarbinnen de mens de waterstand regelt. We onderscheiden
4 verschillende soorten polders: zeepolders, veenpolders, droogmakerijen en rivierkleipolders. In de periode
voor 1500 bestaat Zuid Holland vooral uit oud bedijkt land, uiterwaarden, enkele veenpolders, enkele kleine
droogmakerijen en aandijkingen (zeepolders). In de periode erna worden er vooral in het midden van de provincie
kustgebied

N
10km

De bemaling: door de ontwatering en oxidatie komt het land steeds lager te liggen. Het water uit de
sloten wordt verzameld in de boezem en met behulp van windmolens uitgeslagen naar de rivieren

De ontginning: voor 1500 wateren de sloten vrij af op de rivieren

kustgebied

0

rivierenlandschap

droogmakerijen drooggelegd eerst met molens, later met het stoomgemaal. Vanaf 1900 wordt landaanwinning ook
mogelijk door land d.m.v. zand op te hogen in plaats van droog te malen. Dit worden landfills en aanplempingen
genoemd.

TYPE LANDAANWINNING
[bron: Eerste systematische polderkaart van Nederland (2005)]

POLDERS UIT DE PERIODE VOOR 1550

POLDERS UIT DE PERIODE 1550 - 1830

oud bedijkt land, veenpolders, waarden en
uiterwaarden

oud bedijkt land, veenpolders, waarden en
uiterwaarden

veenkoloniën en afgegraven land

veenkoloniën en afgegraven land

droogmakerijen

droogmakerijen

aandijkingen

aandijkingen

POLDERS UIT DE PERIODE 1830 - 1918

POLDERS UIT DE PERIODE 1918 - NU

oud bedijkt land, veenpolders, waarden en
uiterwaarden

aandijkingen

veenkoloniën en afgegraven land

droogmakerijen

droogmakerijen

landfill en aanplemping

aandijkingen
landfill en aanplemping
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POLDERS
[bron: Eerste systematische polderkaart van Nederland (2005)]

voor 1550 (oud bedijkt land, veenpolders, waarden en uiterwaarden)
1550 - 1830 (oud bedijkt land, veenpolders, waarden en uiterwaarden)
1830 - 1918 (oud bedijkt land, veenpolders, waarden en uiterwaarden)
voor 1550 (droogmakerijen)
1550 - 1830 (droogmakerijen)
1830 - 1918 (droogmakerijen)
1918 - heden (droogmakerijen)
voor 1550 (veenkoloniën en afgegraven land)
1550 - 1830 (veenkoloniën en afgegraven land)
1830-1918 (veenkoloniën en afgegraven land)
voor 1550 (aandijkingen)
1550 - 1830 (aandijkingen)
1830 - 1918 (aandijkingen)
1918 - heden (aandijkingen)
1830 - 1918 (landfill en aanplempingen)
1918 - heden (landfill)

Het areaal aan polders is een weerspiegeling van de stand van de techniek door de tijd heen. De oude veenpolders
werden ontwaterd door kleine greppels en konden vrij afwateren op de veenstroompjes. Door bodemdaling en
veenwinning was dit niet meer mogelijk. De intrede van de windmolen zorgde ervoor dat gebieden drooggehouden
konden worden. De zeekleipolders zijn opgeslibde delen tegen de oude zeedijken aan waar nieuwe dijken omheen
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zijn gelegd. Deze polders hoefden dus niet leeggemalen te worden, maar konden tijdens eb vrij afwateren op het
buitenwater. De eerste droogmakerijen zijn ontstaan uit veenplassen door de inzet van molengangen. De intrede
van de stoommachine en het opspuiten van zand door de sleephopperzuiger maakten grootschalige buitendijkse
ontwikkelingen mogelijk zoals de uitbreiding van de havens van Rotterdam.

WATERSCHAPPEN
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

Hoogheemraadschap Rijnland
Hoogheemraadschap Delfland
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Rivierenland
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Binnen Zuid Holland zijn 7 waterschappen actief. Dit is grofweg een derde van alle 24 Nederlandse waterschappen
die Nederland telt. Rond het jaar 1900 telde Nederland er nog 3000. Vooral na de watersnoodramp van 1953,
waarin de inefficiëntie van de vele kleine waterschappen naar voren kwam, is het aantal fusies snel toegenomen.
In 1955 schommelde het totale rond 2500, in 1985 was dit al gedaald naar 255. Het Hoogheemraadschap van

Rijnland is het eerste officiële waterschap in Nederland. Het kreeg in 1255 privileges van graaf Willem II van
Holland. De oprichting hangt nauw samen met de waterproblematiek van de Oude Rijn in die tijd. De taak van
het waterschap is het watersysteembeheer in een specifiek gebied. Dit omvat het beheer van de waterkwaliteit,
waterkwantiteit en de waterkeringen.
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WATERSYSTEEM & STAD
[bron: Grote Historische Atlas Zuid-Holland (2008), watwaswaar.nl ( 2014)]

1800

De steden waren tot het begin van de 20e eeuw vanzelfsprekend verbonden met het watersysteem in Zuid Holland.
Via het watersysteem vond vracht en personenvervoer plaats en konden steden hun watersysteem doorspoelen.
Door de opkomst van treinverbindingen en later de autowegen verschoof langzaam de focus van waterwegen
naar de wegen op het land. In de stedenbouw en uitbreidingswijken was minder aandacht voor zichtbaar water
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1940

en werden grachten gedempt. Waar de steden zich verder ontwikkelden was er binnen de waterschappen nog ver
in de jaren ‘90 vooral aandacht voor de belangen van de agrarische sector. Door meer recreatief gebruik van de
stedelingen en de opkomst van de natuurontwikkeling- en bescherming is er ook meer aandacht gekomen voor
de recreatieve en ecologische potenties van het watersysteem.

1970

2014

De ontwikkeling van het stedelijk systeem en de kassencomplexen heeft gezorgd voor meer verhard oppervlak in
de provincie, waardoor het water minder snel in de bodem kan worden opgenomen en sneller afgevoerd wordt.
Dit is een belasting voor het watersysteem.
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RELATIE ONTSTAAN KERN & WATER
[bron: Atlas van de verstedelijking (2014), Tradition of making polder cities (2015), Google maps]

dijk
kreek
duindorp
voorstraat (dwars op dijk)
vaart/tocht
polder
rivier
vesting
dam
havenkanaal

De relatie met het water heeft vaak een prominente rol gespeeld in het ontstaan van steden en dorpen. Deze
relatie is vaak nog terug te vinden in de stedenbouwkundige opzet. Water heeft een minder prominente rol in
steden en dorpen die grofweg tussen 1940 en 1990 zijn ontstaan, zowel in oppervlakte als stedenbouwkundige
structuur. Door opspuiten van zand en ondergrondse drainage was een vermindering van areaal aan noodzakelijk
28

oppervlaktewater mogelijk. Na 1990 komt er weer meer aandacht voor het oppervlaktewater in de stad en de
consequenties van uitbreiding van het areaal aan verharde oppervlaktes.

0

2000

zandlaag met connectie naar natuurlijk systeem

Delft / Oude Delft (1100)

Leiden / Oude Rijn (860)

Ontstaan rondom het gekanaliseerde
Leiden was net als Utrecht gelegen aan de
deel van de Schie. Deze vaart fungeerde
Oude Rijn, een belangrijke verkeersader
als het afwateringskanaal van de
tussen het Rijnland en Engeland. Dit was
nadruk
op
rioolsysteem
fm hooimeijer
: tradition
of making
polder
veenontginningssloten die hierop
loodrecht
waarschijnlijk
ook de
redencities
waarom de
op afwaterden en een kamvormige
graaf er in de 11de eeuw voor had gekozen
stadsopbouw hebben opgeleverd.
om zijn burcht juist hier te bouwen.

Gouda / Gouwe (1100)

Ontstaan bij de riviertjes de Gouwe en de
Hollandse IJssel. Hier werden een haven
en een burcht gebouwd.

tuinstad

verlagen grondwaterstand, ophogen met zand

zandlaag met connectie naar natuurlijk systeem

1900

verstedelijking volgt enigzins fysische geografie

nadruk op rioolsysteem

stad

tuinstad

1900

buurt, wederopbouw

1950

Rotterdam / de Rotte (1270)

Dordrecht / Merwede (1050)

Ontstaan bij de monding van de
Rotte in de Maas. De afdamming
van de Rotte is de kern van de stad.
De aansluiting van de Rotte op de Schie
gaf de stad een impuls door de verbinding
met het achterland.

Dordrecht ontwikkelde zich vanaf 1050
van dijkdorp in een veenontginning tot
stad, waarbij het profiteerde van de drukke
rivierhandel in het mondingsgebied van de
Rijn (Lek/Merwede) en de Maas.

bloemkoolwijk

zandlaag zonder connectie naar natuurlijk systeem

nadruk op drainage

buurt, wederopbouw

1950

2000
drainage en waterlopen,
gescheiden riolering

fysische geografie mede bepalend bij inrichting

bloemkoolwijk

2000

overzicht relatie stad en water (bewerking schema Making Polder cities F. Hooimeijer)
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AANLEG NETWERK VAARWEGEN ROND 1300
[bron: Infrastructuur in een stedenlandschap (2013)]

gegraven loop
(gekanaliseerde) natuurlijke loop
1. Schie - Oude Delft (1100)
2. Oude Delft - Vliet (1200-1250)
3. Woudwetering (1200)
4. verbinding Gouwe - Rijn (1200-1250)
5. Rotterdamse Schie (1340)
6. Haagse trekvliet (1345)
7. Delftsche Schie (1389)
8. Hogeveense vaart (1491, inmiddels verdwenen)

3

4
6
8
2
1
5
7

De ontwikkeling van de vaarwegen rond 1300 laten enkele transformaties zien van de natuurlijke waterlopen
die in de huidige situatie nog steeds zichtbaar zijn. De aanleg van vooral noord-zuid georiënteerde vaarroutes
zorgden voor een impuls van de stedengroei. Voorbeelden hiervan zijn de verlenging van de Schie in de Oude
Delft en de verbinding van de Delft met de Vliet en de aanleg van de Rotterdamse en Schiedamse Schie, waardoor
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een doorgaande route ontstond tussen Rotterdam en Amsterdam. Den Haag, dat zelf oorspronkelijk niet aan het
water lag, werd door de aanleg van de Haagse Trekvliet aangesloten op het waternetwerk. Om het peilverschil
van de verschillende watersystemen van Rijnland en Delfland op te vangen werd een o.a. een dam met overtoom
aangelegd in de Vliet. Deze vaart en dam gaven een impuls aan nieuwe handel en industrie.

EEN WATERLOOP, TWEE GEZICHTEN
[bron:Google Maps]

De Vliet

De Vliet

Delftse Schie

Delftse Schie

Vlaardingervaart

Vlaardingervaart
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OVERZICHT GEGRAVEN WATERLOPEN
[bron: De kanalenkaart van Nederland, www.kanaleninnederland.nl, Infrastructuur in een stedenlandschap (2013)]
Oosteinder vaar t
Steengrachtkanaal

VeenenburgElsbroekkanaal
Haalemmer trekvaar t
Schippersvaar t
Zanderijvaar t

Noordwijkse Vaar t
Uitwateringskanaal
Boekhorster vaar t

Oegstgeester kanaal

Leidschevaar t

Roode Vaar t
Zuidzijder vaar t

Aar Kanaal
Ringvaar t

Does

Schoutenvaar t

Rijn-Schiekanaal
Ziendvaar t
Hoogveenschevaar t Papenvaar t
Ringvaar t
Nieuwe Vaar t
Rietveldsche vaar t
Westeinder vaar t
Vliet
Stompwijksche Vaar t
Gouwe
Benthuizenvaar t
Molenvaar t

Ver versingskanaal

Laakkanaal

Kerkvaar t

Enkele Wiericke
Groote Wiericke

Boezemvaar t
TweemolentjesGroote Gantel
Polder vaar t
Breevaar t
Zweth Dulder
vaar t
Oude Vaar t
Nieuwe Tuindersvaar t
Lange Vaar t
Loopend Gat
Pijnackerse Vaar t
Nieuwe Vaar t PoelwateringZwethkanaal
Ruivensche Vaar t
Hennipsloot
Ringvaar t van de GouweHeen- en
Gaag
Zuidplaspolder kanaal Stolwijkse Vaar t
Ringvaar t
Rodenrijsche Vaar t
Geestvaar t Naaldwijckse Vaar t
Blaker vaar t
Bovenvaar t
Delf tshavensche
Nieuwe Water weg
Oranjekanaal
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Haven

Schuringse Haven

Haven

Strijensche Haven

Diepe Gat
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De kaart laat een netwerk zien waarvan een deel in de 17e eeuw is aangelegd als onderdeel van de aanleg
van een reeks trekvaarten. Ook is een groot deel aangelegd in de 19e eeuw onder het bewind van Koning
Willem I, ook wel de kanalenkoning genoemd. Opvallend is de noord-zuid loop van de Schie en de Vliet en
de Haarlemmertrekvaart waaraan steden en vaarnetwerken aan zijn opgehangen zoals Schiedam, Delft, Den
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Haag en Leiden. De aanleg van de eerste reeks vaarwegen valt samen met de opkomst en groei van de steden
in Zuid Holland. Overigens werden niet alle vaarwegen volledig gegraven, soms werden bestaande natuurlijke
waterlopen of oudere kanalen gebruikt en aangepast.

700 km
600

kanalen koning Willem I

500
groei o.i.v. Gouden eeuw

400
300

aanleg waterwegen door groei steden

200
100

1800

1600

1400

1200

0

overzicht groei lengte gegraven of verbonden waterwegen in periode 1200 - 1800
(bron: Brand, van Zanden, Infrastructuur in een stedenlandschap)

lengte vaarwegen in zuidelijk holland en deel utrecht (km)
De totstandkoming van nederzettingen in Holland in de 12de en 13de eeuw ging gepaard met de aanleg van de
noord-zuid georiënteerde afwateringskanalen en waterwegen. De groei van de waterwegen ging schoksgewijs.
De grafiek laat goed zien dat er groeiperiodes waren rond 1200, 1600 en 1800 elk met hun eigen oorzaken. De
periode rond 1600 zal in relatie met de Gouden eeuw moeten worden beschouwd. De periode rond 1800 gaat

samen met de regeerperiode van koning Willem I en een meer centralistisch bestuur van het watersysteem in
Nederland.

33

WATER & CULTUURHISTORIE
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Google Maps]

historische stadskernen
historische vaarroutes
Limes

Legenda
Kroonjuweel cultureel erfgoed
Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht
in procedure)
Oude Hollandse Waterlinie

Oude Hollandse Waterlinie
Stelling Oude Hollandse

Historische vaarroute
Molenbiotoop
Beschermd landgoed

Nieuwe Hollandse Waterlinie
(Potentieel) werelderfgoed:

inundatiegebied
Atlantikwall

- Limes
- Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Kinderdijk

Kazematten Stelling Hollands Diep
molens
Kinderdijk

- Van Nellefabriek

Erfgoedlijn:
- Limes
- Trekvaarten
- Oude Hollandse Waterlinie
- Waterdriehoek
- Landgoederenzone
- Goeree Overflakkee
- Atlantikwall

Water is in de loop van de eeuwen vaak gebruikt als verdedigingsmiddel en grens. In Zuid Holland zien we dit
terug in de Limes en de Oude Hollandse Waterlinie. De Limes is een Romeinse grenslijn die is ontstaan na
bevel van keizer Claudius om de Rijn als grens te gebruiken. Voordeel was dat het leger via het water goed
te bevoorraden was. De Limes werd gevormd door een stelsel van verdedigingstorens en kampen. De Oude
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Hollandse Waterlinie was een waterlinie voor de verdediging van Holland in de 17e en 18e eeuw. Deze liep van
de Zuiderzee naar de Merwede via Muiden, Woerden en Gorinchem en is ingezet om de Franse troepen van
Lodewijk XIV tegen te houden.

[foto: beeldbank.rws.nl, RWS, Joop Houdt]
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3. ONDERGROND
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WATER EN BODEM
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), De Bosatlas van Nederland Waterland (2010)]
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De afgelopen tienduizend jaar is Nederland regelmatig overstroomd door de zee. Dit zoute water zit nog steeds in
de ondergrond. Een ondoorlatende laag die bestaat uit veen en klei, voorkomt dat er overal zoute kwel omhoog
komt. Op plekken waar deze laag dunner is kan dit kwelwater omhoog komen wat leidt tot verzilting. Als de
waterdruk in diepe polders en droogmakerijen hoger is dan de ondoorlatende deklaag kan deze openbarsten en
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ontstaan er zoute wellen. Door bemaling van deze laag gelegen droogmakerijen wordt het zoute kwelwater juist
aangetrokken vanuit de ondergrond en komt er een kwelstroom op gang. Een zoetwaterbel boven de brakke laag
zorgt voor tegendruk van het zoute water. Door infiltratie en aangepaste drainage kan deze zoetwaterbel vergroot
worden.

ZANDBANEN
[bron: gegevens TNO/Deltares (2004)]

zandbanen

Oude zandbanen doorsnijden de kleilagen, dit zijn de oude lopen en mondingen van riviertjes die ooit door dit
gebied liepen. De loop van de Oude Rijn en de krekenstelsels van de zeekleipolders zijn hierop nog goed terug te
zien. De kleinschalige grillige veenriviertjes bij de Alblasserwaard en Krimpenerwaard vallen op.

De zandbanen zorgen lokaal voor een afname van de deklaag weerstand. Langs de zandbanen kan het zoute
kwelwater makkelijk naar boven komen in de laaggelegen droogmakerijen.
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BODEM
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

dikke eerdgronden
zeekleigronden
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Een bodem wordt over langere tijd gevormd door vele processen. Deze processen worden beïnvloed door
abiotische en biotische factoren zoals klimaat waarbij de temperatuur en het vochtgehalte een rol spelen, de
vegetatie en de voedingsstoffen. Daarnaast zorgen menselijke ingrepen zoals het aanbrengen van waterinfiltratie
en bemesting van landbouwgronden een rol waarbij dit resulteert in gronden die oxideren of waarbij specifieke
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stoffen inspoelen. Sommige bodems vormen zich binnen enkele tientallen jaren, andere hebben tienduizenden
jaren nodig. Als gevolg van deze factoren en processen hebben zich in Zuid Holland verschillende bodems
ontwikkeld.

HOOGTELIGGING
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), AHN]

hoog (+32 m NAP)

gem ( - 2 m NAP)

laag ( - 7 m NAP)

Zuid Holland kent op het oog weinig hoogteverschil, maar de kaart laat een grote diversiteit in hoogte zien. De
zandige gebieden zoals de kustzone met de duinen, strandwallen en de oeverwallen liggen hoger. De opgespoten
buitendijkse gebieden zoals de Rotterdamse havens vallen op. De zandige oeverwallen langs de rivieren zijn
als kronkelige linten te herkennen. De aandijkingen van de zeekleipolders in het zuiden liggen ook hoger, omdat

het hier gaat om drooggevallen en opgeslibde buitendijkse gebieden. De veengebieden liggen grofweg tussen
-1 en -2 m NAP. De droogmakerijen zijn duidelijk zichtbaar als de laagste delen. Het gaat hier merendeels om
veenplassen die zijn drooggemalen.
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INZIJGING & KWEL
[bron: gegevens TNO/Deltares (2004)]

water
infiltratie > 10mm/dag neerwaarts
kwel < 10mm/dag opwaarts

De hoogteligging in combinatie met de ondergrond bepaalt in hoge mate de plaatsvindende infiltratie- en
kwelprocessen. De hogere en zandige duingronden hebben te maken met infiltratie, hier zakt het water weg in
de bodem en is de grondwaterstand laag. De lagere polders en vooral de droogmakerijen hebben te maken met
een sterke zoute kweldruk. Dit zoute water conflicteert vaak met de gebruiksfuncties zoals intensieve teelt en
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specifieke natuur. Om dit zoute kwelwater weg te spoelen is veel zoet water nodig. Het waterbeheer wordt hierdoor
in droge periodes sterk bepaald. Tegelijk kunnen periodes met zware regenval het systeem en de gemalen in de
laaggelegen polders zwaar belasten. In de zandige stroomruggen vindt infiltratie plaats. De donkere cirkels bij
Delft en langs de grote rivieren laten de zoetwateronttrekkingen goed zien.

GRONDWATERLICHAMEN VOLGENS KRW WATER
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

Duin Rijn-West
Zout Rijn-West
Deklaag Rijn-West
Zout Maas
Duin Maas
zout grondwater in ondiepe zandlagen

De Kaderrichtlijn Water (KRW) bestaat sinds 2000 en is een Europse richtlijn. Het heeft als doel het water te
beschermen als een grondstof met meerdere vormen van gebruik. In het Nederlandse deel van het stroomgebied
Rijn en Schelde zijn grondwaterlichamen van diverse kenmerkende typen aangewezen. In de richtlijn wordt
bepaald dat alle grondwaterlichamen uiterlijk in 2015, met mogelijke uitloop naar 2027 in goede toestand moeten

verkeren. De KRW-doelen voor grondwater zijn: inbreng van verontreinigende stoffen beperken of voorkomen;
achteruitgang van de toestand van de grondwaterlichamen voorkomen; het halen en behouden van de goede
toestand van grondwaterlichamen; significant stijgende trends in het grondwaterlichaam ombuigen en de doelen
voor beschermde gebieden, zoals drinkwaterwinningen en natuurgebieden halen.
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GRONDWATERTRAP
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

I= H < 40 L< 50
II= H < 40 L 50 -80
IIb= H 25-40 L 50-80
III= H < 40 L 80-120
IIIb= H 25-40 L 80-120
IV= H < 40 L80-120
V= H < 40 L < 120
Vb= H 25-40 L > 120
VI= 40-80 L > 120
VII= H 80-140 L > 120
VIII= H >140 L > 160
H = gemiddeld hoogste grondwaterstand
L = gemiddeld laagste grondwaterstand

De grondwaterstand bepaalt in grote mate het gebruik. In de veenweidegebieden staat het grondwater hoog ten
opzichte van het maaiveld, in de duinen zit het water erg diep. De veenweidegebieden zijn geschikt voor veeteelt.
De akkerbouwgebieden kennen een relatief diepe grondwaterstand, deze drooglegging maakt het goed mogelijk
met zware machines de grond te bewerken.
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GRONDWATERWINNING
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]
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Er bestaan verschillende relaties tussen het gebruik van het oppervlaktewater en het grondwater. Vanwege
vervuiling en verzilting wordt beleid ontwikkeld om het zoete water te beschermen en te kunnen blijven gebruiken
voor bijvoorbeeld drinkwater en beregening. De duinen herbergen een grote zoetwaterbel en deze wordt gebruikt
voor drinkwaterwinning. Deze voorraden worden beschermd door middel van specifiek milieubeleid. Om de

zoetwaterbel weer aan te vullen wordt deze aangevuld door middel van een drinkwatertransportleiding vanuit de
rivieren. Enkele gebieden zijn geschikt voor wateropslag in de ondergrond. Hierbij wordt regenwater in brakke
of zoute watervoerende lagen opgeslagen t.b.v. de glastuinbouw. Voordelen hiervan zijn de besparing op ruimte
bovengronds, de constante temperatuur en de constante waterkwaliteit (geen algengroei).
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WATERVOERENDE LAGEN
[bron: Potentie van watervoerende lagen voor glastuinbouw in Zuid Holland (2013)]
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kassen
1000 mg/l brak-zoutgrens
1000 mg/l brak-zoutgrens

opvang en reiniging
leiding

2e watervoerende laag (brak)

zoetwaterbel

slecht doordringbare laag

3e watervoerende laag (zout)

slecht doordringbare laag

impressie van de verschillende watervoerende lagen

De bodem bestaat uit verschillende watervoerende lagen, die van elkaar worden gescheiden door slecht
doordringbare (klei)lagen. Een groot deel van de watervoerende lagen is zandig en bevat zout water. Een klein
gedeelte is zoet en een deel is licht zout. De bovenste laag wordt gevoed door regenwater. In de duingebieden
en andere hogere zandige gebieden zoals de stroomruggen kan hierdoor een zoetwaterbel ontstaan.
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gietwater voor de kassen kan worden opgeslagen in de 1e watervoerende laag

Gezien waterberging in de kasgebieden lastig is en regenwatervoorraden voor kassen noodzakelijk zijn worden
er proeven gedaan om het regenwater onder lichte druk in het eerste of tweede watervoerende pakket te pompen
zodat het beschikbaar blijft als gietwater en het geen wateroverlast oplevert.

[foto: beeldbank.rws.nl, RWS, Harry van Reeken]
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4. WERKING
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WERKING BOEZEMSYSTEEM
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

boezem wisselt water uit met buitenwater

polder wisselt water uit met boezem

Een boezem voert water aan of af voor polders, afhankelijk van het wateraanbod en -vraag in de polders. Hierdoor
kan in een polder en boezem een bepaald streefpeil worden gehanteerd. Teveel water wordt uitgeslagen op de
grote wateren door middel van gemalen. Bij watertekort wordt er water ingelaten zoals bij Bernisse (vooral voor
kassen en industrie) en Gouda. Zo fungeert dit systeem als een schakel tussen de grote wateren met wisselend
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peil en de polders waar een vast peil wordt gehanteerd. In het voorbeeld wordt getoond hoe de Duifpolder in
Delfland haar water via een poldergemaal uitslaat op de boezem.

BOEZEM - WATER IN
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Waterschap Delfland Peilbesluit van de duifpolder (2014)]

boezem Boonervliet
-0.4 m NAP
polderinlaat

boezem Oostgaag
-0.4 m NAP

inlaatpunt Gouda

Duifpolder

inlaatpunt Bernisse

inlaatpunt Oostvoornse Meer

polderinlaat
sloot
tocht

water in

Tijdens het zomerseizoen wordt water ingelaten in de zuidoosthoek bij Gouda, bij het Oostvoornse Meer en
Bernisse voor peilhandhaving en doorspoeling. Gezien het watersysteem verzilt (door opwellend brak grondwater)
wordt het watersysteem doorgespoeld met inlaatwater uit de buitenwateren. Het wateraanbod uit de rivieren is in
het algemeen groot genoeg om aan de watervraag te voldoen. Grofweg een kwart van de waterbehoefte is nodig

waterinlaat in de Duifpolder in Delfland

om het systeem door te spoelen (gemiddeld 5-10m3/s).
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BOEZEM - WATER UIT
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Waterschap Delfland Peilbesluit van de duifpolder (2014)]

boezem Boonervliet
-0.4 m NAP
Mr. P.A. Pijnacker Hordijk

poldergemaal
boezem Oostgaag
-0.4 m NAP

Ir. G.N. Kok
Koning Willem-Alexander

Nieuw Bonaventura

Boezemloozende door Strijensas

Parksluizen

Duifpolder
J.J.J.M. van der Burg

boezemgemaal Mr. Dr. P.C. Zaayer

Schiegemaal

Drs. P.H. Schoute

Mr. Dr. P.C. Zaayer

Westland

sloot
Gorzeman

tocht
Mr. P.A. Pijnacker Hordijk

water uit

Het overtollig water in de boezem wordt voor het overgrote deel uitgemalen bij de boezemgemalen in het (zuid)
westen op de grote rivieren. Een ander deel van het water in de boezem van Rijnland wordt bij Gouda en Katwijk
uitgemalen. Het resterende deel wordt aan de bovenzijde van het systeem uitgeslagen bij de gemalen Halfweg
en Spaarndam in Noord Holland.
52

waterafvoer uit in de Duifpolder in Delfland

Nieuwe Waterweg
hw +1.30 m NAP
lw - 0.40 m NAP

BOEZEMSTELSEL
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

primair boezemwater

dienen als aan- en afvoerweg naar de boezemgemalen met een belangrijke transport en bergende functie en de
boezemwateren met een regionale functie waarop een poldergemaal uitslaat

secundair boezemwater

wateren met lokale transportfunctie en/of zorgen voor specifieke drooglegging

Het boezemsysteem omvat de waterlopen die verbonden zijn met de grote wateren via sluizen, gemalen en
inlaten om zo het water te kunnen in- en uitlaten. Het boezemsysteem is een stelsel van verschillende vaak hogere
gelegen waterlopen zoals ringvaarten, rivieren en kanalen die in de loop van de eeuwen aan elkaar zijn gekoppeld
en dient voor tijdelijke waterberging en transport van water. Het ontstaan van het boezemsysteem hangt samen

met de introductie van de windmolens. De aanleg van deze molens was een kostbare aangelegenheid. Daarom
was het noodzakelijk dat deze molens alleen het water uitsloegen van het land van degenen die ervoor betaalden.
Hierdoor ontstonden afzonderlijke afwateringseenheden die samen een stelsel van boezemwateren vormden. Om
ook bij hoog water te kunnen spuien werd de verhoogde boezem geïntroduceerd.
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POLDER PATCHWORK
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), ahn.nl, Bosatlas van Nederland (2012)]

Dit is een weergave van de polders van Zuid Holland waarbij de hoogte met een factor 200 is overdreven.
Door deze weergave wordt duidelijk dat het landschap als een soort patchwork van afzonderlijke eenheden is
opgebouwd. Elk stukje land heeft een eigen hoogte met daarin een watersysteem en waterpeil dat in contact staat
met het boezemsysteem. Dit maakt een systeem van afzonderlijke polders mogelijk.
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Maasvlakte (+5.50 m NAP)

Zuidplaspolder (-6.75 m NAP)

De lage ligging van de droogmakerijen komt goed naar voren. Ook valt de hoogte van de opgespoten buitendijkse
havengebieden rondom Rotterdam op.
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ZOETWATERAANVOER BOEZEMSTELSEL
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Synthese van de landelijke en regionale knelpuntenanalyses Deltaprogramma Zoetwater (2012)]

IJssel (335 m3/s)

IJssel (195 m3/s)

Nederrijn (365 m3/s)

Nederrijn (29 m3/s)

Rijn 2250 m3/s)

Waal (1550 m3/s)

Maas (36 m3/s)

Maas (106 m3/s)

gemiddelde zomer
bron: Deltaprogramma Zoetwater
rivieraanvoer normaal

Drinkwater en water voor de land- en tuinbouw wordt onder andere uit de rivieren gehaald. Deze rivieren kennen
echter verschillende waterstanden. Wanneer in de zomer de rivier een lage afvoer kent, kan het zoute water uit
zee verder landinwaarts komen. Hierdoor kan de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechteren en de inname
van geschikt water problemen opleveren. Daarnaast kan een lage waterstand problemen opleveren voor de
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Rijn (1115 m3/s)

Waal (890 m3/s)

extreme zomer

rivieraanvoer extreem laag

scheepvaart en bijvoorbeeld de inname van koelwater voor de industrie. In de winter kunnen hoge rivierafvoeren
in combinatie met een stormvloed vanuit zee, problemen opleveren. De verwachting is dat deze verschillen in
waterstanden door klimaatsverandering zal toenemen.

WATERGEBRUIK BOEZEMSYSTEEM
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Synthese van de landelijke en regionale knelpuntenanalyses Deltaprogramma Zoetwater (2012)]

CATEGORIE 1
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benodigd water in boezem wordt vooral
gebruikt voor peilbeheer en doorspoeling

Het boezemsysteem wordt niet alleen gebruikt om overtollig water af te voeren, maar ook om zoetwater aan te
voeren. Dit water wordt gebruikt om het waterpeil van het boezemwater stabiel te houden, zodat waterkeringen
en funderingen van huizen niet onherstelbaar kunnen beschadigden. Om de kwaliteit van het water te waarborgen
wordt het water doorgespoeld, zodat de ontwikkeling van algen wordt tegengegaan en het water niet te zout

indicatief overzicht waterbehoefte van verschillende gebruiksfuncties en de kwaliteitseis

wordt voor de landbouw. Daarnaast wordt water onttrokken voor beregening van het land en gebruik in de
industrie en kassen. De eisen van de verschillende gebruiksfuncties in Zuid Holland lopen uiteen wat betreft de
hoeveelheid en kwaliteit. Zo heeft de scheepvaart veel water nodig waarbij de kwaliteit er minder toe doet, terwijl
er naar verhouding weinig industriewater nodig is van hoge kwaliteit.
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PEILGEBIEDEN
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

peil -8 t/m -7 m NAP
peil -7 t/m -6 m NAP
peil -6 t/m -5 m NAP
peil -5 t/m -4 m NAP
peil -4 t/m -3 m NAP
peil -3 t/m -2 m NAP
peil -2 t/m -1 m NAP
peil -1 t/m 0 m NAP
peil 0 t/m 1 m NAP
peil 1 t/m 2 m NAP

In de peilgebieden worden streefpeilen gehanteerd. Deze peilgebieden worden veelal afgebakend door een
watergang of dijk. De hoogte van het streefpeil wordt gereguleerd door een stuw of gemaal en hangt vaak af
van de hoogte en de gebruiksfuncties in het gebied. De droogmakerijen vallen duidelijk op. Door de lage ligging
kennen ze een grote drooglegging in verband met het grondgebruik zoals akkerbouw.
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In akkerbouwgebieden is er een laag peil gewenst, zodat machines het land goed kunnen bewerken en de wortels
van de gewassen niet kunnen gaan rotten.

LANDSCHAPPEN
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

zeekleipolders
duinen
rivieren
veenweidegebieden
droogmakerijen
stadslandschap

0

De ontstaansgeschiedenis van de landschappen is sterk beïnvloed door water en heeft verschillende
landschappen opgeleverd. De omgang met het water heeft geresulteerd in de specifieke verschijningsvorm
van het landschap en bepaalt ook de randvoorwaarden voor het gebruik. De ligging in de delta heeft voor zeer
vruchtbare landbouwgronden zoals de droogmakerijen en zeekleipolders gezorgd. Daarnaast zijn delta’s vanouds

5

10 k m

aantrekkelijk om te wonen. Deze verstedelijking is tot halverwege de 20e eeuw sterk verbonden geweest met
de landschappelijke ondergrond waarbij hogere delen werden benut. Geleidelijk aan is de rol van infrastructuur
zoals luchthavens, spoorlijnen en wegen steeds belangrijker geworden. Hierdoor is een samenhangend stedelijk
systeem ontstaan dat is verknoopt met infrastructurele lijnen en strategische knooppunten.
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BOEZEMSTELSEL PER WATERSCHAP
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Primaire en secundaire waterlopen,
Hoogheemraadschap Rijnland en Delfland 2015, De vaarkaart van de randstad (2012)]

Hoogheemraadschap Delfland
Hoogheemraadschap Rijnland
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Rivierenland
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
inlaat
gemaal
sluis

Het meest omvangrijke boezemstelsel ligt in Rijnland en Delfland. Oorspronkelijk was het mogelijk vanuit de
boezem vrij af te wateren op het buitenwater. Door inklinking en stijging van de zeespiegel werd dit steeds minder
mogelijk en werd bemaling noodzakelijk. Het totale boezemsysteem kent verschillende waterpeilen, waardoor
er binnen het boezemsysteem sluizen nodig zijn. Zo bedraagt het peilverschil tussen Rijnland en Delfland in de
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zomer ongeveer 20 cm, dit wordt opgevangen door de schutsluis bij Leidschendam.

BRON ZOETWATERAANVOER
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Synthese van de landelijke en regionale knelpuntenanalyses Deltaprogramma Zoetwater (2012)]

Hollandse IJssel
Amsterdam Rijnkanaal / Lek
Beneden rivierengebied
Rivierengebied

Hollandse IJssel

Hollands Diep
Volkerak Zoommeer
inlaat

Amsterdam-Rijnkanaal / Lek

Beneden rivierengebied

Rivierengebied

Hollands Diep

Volkerak Zoommeer

De verschillende zoetwaterbronnen binnen Zuid Holland zoals de rivieren, de Hollandse IJssel, Hollands Diep en
het Haringvliet leveren aan diverse gebieden zoetwater. Een deel van de gebieden in het oosten ontvangt water
uit het Amsterdam-Rijnkanaal /Lek.
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AGRARISCH LANDGEBRUIK
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2002)]

bollenteelt
boomteelt
grasland
akkerbouw
glastuinbouw

Een groot deel van het grondgebruik van het veengebied bestaat uit grasland (veenweidegebied). Een klein deel in
het centrum bij Boskoop is specifiek in gebruik voor boomteelt. De voedselrijke zeekleipolders en droogmakerijen
in het zuiden zijn zeer geschikt voor akkerbouw. Verder zijn de afgegraven duingronden in het noordwesten in
gebruik als bollenteelt.
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WATER & NATUUR
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

kreeknatuur
plasnatuur
vaart/tocht natuur
riviernatuur
zeenatuur

Bij de projectie van het natuurlijk netwerk van Zuid Holland valt op dat het overgrote deel vooral aan randen zit
en samenvalt met het watersysteem van de grote wateren. Zo vormen de duinen langs de kust en buitendijks
gebieden van de rivieren, Grevelingen en Haringvliet grote aaneengesloten natuurgebieden. Aan de oostzijde in
het veenweidegebied is een deel van het netwerk opgespannen rond de plassen. De waterkwaliteit en hoeveelheid

is voor de natuurgebieden erg belangrijk. Zo kan het te voedselrijk water zorgen voor eutrofiëring en algengroei en
te zout water kan (permanente) schade toebrengen aan zoete natuur. De mate waarin het zoute water schadelijk
is verschilt echter sterk per soort en gebied.
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ZWEMWATER & RECREATIE
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Google Maps]

zwemwater
roeivereniging
kanonvereniging

Het recreatief watergebruik zoals zwemmen, roeien en kanoën op de kaart laat goed zien de voorzieningen vooral
geconcentreerd zijn rondom de oevers van de grote wateren en rond de grote steden. De grotere agrarische
gebieden zoals de Alblasserwaard, Krimpenerwaard, de droogmakerijen en de binnenwateren van GoereeOverflakkee zijn (vooralsnog) niet ingericht op recreatief medegebruik.
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RIJKS- EN PROVINCIALE VAARROUTES
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Google Maps]

rijksvaarroutes
provinciale vaarroutes
jachthavens
openbare aanlegplaatsen

Het water van Zuid Holland kent een hoge recreatieve waarde. Een weergave van de voornaamste vaarroutes,
jachthavens en aanlegplekken laat een concentratie van voorzieningen zien rondom de rivieren, de Zuidwestelijke
Delta en een cluster in het noorden rondom de plassen van Kaag en Braassem. Opvallend is het ontbreken van
doorgaande vaarroutes in het centrum van Zuid Holland. De Rottezone stopt abrupt bij de Noordplaspolder en

legt geen koppeling met de gebieden in het noorden. Een andere doorgaande noord-zuid route via de Hollandse
IJssel en Gouwe heeft weinig voorzieningen voor recreatief gebruik zoals jachthavens of aanlegplekken.
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BEVAARBAARHEID BOEZEMWATEREN
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), De vaarkaart van de Randstad (2012)]

verbindingswater zeil + motorboot
/ masthoogte 20 m / diepgang 2,10 m
sluizen

Het boezemsysteem is voor een deel bevaarbaar. Vooral de delen die van oudsher zijn ontsloten door de
historische vaarwegen die tegelijkertijd als boezem fungeerden zoals Delfland en de gebieden rondom Leiden en
Gouda zijn per boot goed bereikbaar. Ook de wateren in het noorden zoals de Kagerplassen en Braassemermeer
zijn aangesloten op het boezemnetwerk en zijn hiermee een onderdeel van een groter vaarnetwerk. Peilverschillen
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in de boezem zoals bij Leidschendam waar de systemen van Rijnland en Delfland samenkomen, zorgen ervoor
dat er schutsluizen nodig zijn voor de scheepvaart om deze barrières op te heffen. Voor de uitvinding van de
schutsluis lag op deze plekken een zogenaamde overtoom. Dit was een mechanisme waarmee het schip uit het
water werd getrokken en over de balken naar een ander water verplaatst.

INDELING RIJKS RECREATIEVAARWEGEN
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Google Maps]

verbindingswater zeil + motorboot
/ masthoogte 20 m / diepgang 2,10 m
ontsluitingswater zeil + motorboot
/ masthoogte 20 / diepgang 1,50 m
ontsluitingswater motorboot
/ opbouwhoogte 2,75 / diepgang 1,50 m
ontsluitingswater motorboot
/ opbouwhoogte 2,40 / diepgang 1,10 m

De verschillende vaarroutes zijn in te delen naar vaarhoogte en diepgang. Er loopt een recreatieve staande
mastroute voor zeilboten vanuit de plassen in het noorden via de Gouwe en Hollandse IJssel en de rivieren
richting het Volkerak Zoommeer. Vanaf zee is deze route via de Nieuwe Waterweg of het Haringvliet (via Goereese
sluis) te bereiken.
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BEROEPSSCHEEPVAART
[bron: Rijkswaterstaat, ruimtelijkeplannen.nl]

hoofdtransportas
hoofdvaarweg
watergerelateerde bedrijvigheid

De rivieren vormen belangrijke transportaders voor goederen vanuit de havens. Door de strategische ligging aan
diep vaarwater en de monding van de rivieren speelt Rotterdam een hele belangrijke rol als doorvoerhaven. Het
wordt daarom ook wel de poort van Europa genoemd. De haven is vooral gegroeid na de aanleg van de Nieuwe
Waterweg rond 1870 die na enkele aanpassingen er in 1909 voor zorgde dat er genoeg diepgang en water was
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voor het herbergen van de steeds groter wordende schepen. De groei zette door waardoor de Eemhaven, de
Botlekhaven en later de Maasvlakte moesten worden aangelegd. Verder landinwaarts zijn de havengebieden te
zien rondom Dordrecht en Gorinchem die profiteren van de ligging aan de rivier.

WATERGERELATEERDE BEDRIJVIGHEID
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Google Maps]

water gerelateerde industrie
koelwaterlocaties

De vele vaarwegen hebben sterk bijgedragen aan de economische ontwikkeling van Zuid Holland. Momenteel
ligt bijna 25% van alle Nederlandse binnenhavens in Zuid Holland. Vandaag de dag zijn veel watergerelateerde
bedrijfsterreinen vooral terug te vinden aan de rivieren rondom Rotterdam en Dordrecht. Meer landinwaarts
aan het regionale watersysteem bevinden zich rondom de grotere steden bedrijfsterreinen aan het water. Veel

bedrijven die van oorsprong op het water waren georiënteerd, hebben zich in de loop van de tijd steeds meer
gericht op de ontsluiting via het land. Door de opkomst van de recreatievaart veranderen bedrijfsterreinen ook
van karakter en functie waardoor transformatie plaatsvindt naar jachthavens en jachtwerven.
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[foto: beeldbank.rws.nl, RWS, Harry van Reeken]
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5. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK
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LANDSCHAPPEN

Duinlandschappen
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Rivierlandschappen

Veenweidegebieden

Zeekleipolders

Droogmakerijen

Stedelijk systeem
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DUINLANDSCHAPPEN

De kustzone met duinen en strandwallen worden gekenmerkt door duinrellen (ondiep kanaaltje dat kwelwater
uit duinen afvoert) en duinmeertjes. In de laagte tussen de jonge duinen en strandwallen is een veengebied
ontstaan, omdat de duinrellen geen verdere afwatering hadden. Dit veengebied is ontgonnen, waardoor de sloten
en vaarten zijn ontstaan die tegenwoordig het (kwel)water uit de duinen verder afvoeren. Een kenmerkende
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waterloop met cultuurhistorische waarde in het gebied is de trekvaart tussen Haarlem en Leiden, gegraven in
1637. De duinen worden ook gebruikt voor drinkwaterwinning. Hiervoor wordt water via een leiding aangevoerd
vanuit de rivier om het te infiltreren in de zandige bodem.

75 m

rivier

KENMERKEN
ontstaan
kenmerkende wateren
landschap

strandwallen rond 5000 v Chr, jonge duinen v.a. 1000 n Chr
grillige duinrellen en plassen, rechte vaarten
relief, zand, intensieve bollenteelt, grasland, natuurterrein, vaarten
60 m

vaart

400 m

100 m

kenmerkende onderdelen, patronen en grootte

vaarten in bollenstreek

kanaal
kreek

400 m

400 m

duinmeertje Meijendel

75

RIVIERLANDSCHAPPEN

De rivierlandschappen worden gekenmerkt door de meanderende rivierlopen die van oost naar west door de
provincie heen snijden en uitmonden in het Hollands Diep, Oude Maas en Nieuwe Maas. Enkele rivierlopen zijn in
de loop van de tijd verzand of naar aanleiding van overstromingen afgedamd zoals de Oude Rijn. De veenriviertjes
die al voor de ontginning van het veengebied als natuurlijke afwatering fungeerden, werden gebruikt om het water
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af te voeren uit het ontgonnen veengebied. Door bodemdaling van het veengebied werd het in de loop van de
tijd noodzakelijk om het water door middel van molens uit het laaggelegen gebied in de riviertjes te malen. De
rivierlandschappen kenmerken zich door de overgangsreeks van polder, dijk en uiterwaarden. Het slotenpatroon
ligt haaks op deze oude veenriviertjes en volgt de meanderende loop.

wetering

113 m

KENMERKEN
ontstaan
vaart
kenmerkende wateren
tocht
landschap

vanaf 100 n Chr
meanderende waterlopen, sloten dwars op rivier, wetering
dorpslint, havens,
300 mindustrie, stroomruggen, dijken, wisselende waterstand

1100 m

75 m

rivier

kenmerkende onderdelen, patronen en grootte

zicht op de Boven Merwede bij Hardinxveld-Giessendam

60 m

vaart

400 m

100 m

kanaal
kreek

zicht op de Lek bij Lekkerkerk
400 m

400 m
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VEENWEIDEGEBIEDEN

Het watersysteem van de veenlandschappen kenmerkt zich door het hoge aantal sloten die zorgen voor de
kenmerkende veenverkaveling en een hoge waterstand ten opzichte van het maaiveld. Veel van de sloten zijn
gegraven bij de ontginning van het gebied. De oude veenpolders laten een slotenpatroon zien dat via de wetering
afwatert op veenstroompjes. Door bodemdaling werd de noodzaak van een goede afwatering steeds groter. Door
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de grote vraag naar brandstof werd het veen afgegraven en dat zorgde voor het ontstaan van de veenplassen. Een
klein deel van deze plassen is overgebleven en de rest is omgezet in droogmakerijen.

KENMERKEN
ontstaan
kenmerkende wateren
landschap

v.a. 1000 n Chr door ontginning veen
smalle sloten, weteringen, veenplassen, grillige veenriviertjes
weidegebied, langwerpige smalle percelen, veenkades, hoge waterstanden

1250 m

veenriviertje

wetering

113 m

kenmerkende onderdelen, patronen en grootte

kenmerkende verkaveling

vaart

tocht

300 m

1100 m

75 m

rivier

60 m

vaart

Reeuwijkse plassen
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ZEEKLEIPOLDERS

De zeekleipolders zijn ontstaan door het aandijken van aangeslibd land. Kenmerken van deze waterlopen zijn
de grillige kreken omgeven door een rationeel slotenpatroon, dat plaatselijk blokvormig is. Deze kreken werden
gebruikt om het water af te voeren. Ook de havenkanalen zijn kenmerkende waterlopen van de zeekleipolders die
samenhangen met de verzanding van havens. Door deze verzanding kwamen havenstadjes verder van het water
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te liggen. De havenkanalen zijn karakteristieke elementen die de verbinding tussen open water en het stadje in
stand hielden en tegenwoordig de relatie leggen tussen de stad en de grote wateren zoals het Grevelingen en
het Haringvliet. Deze steden worden door hun samenhang met het kanaal en de karakteristieke vorm ook wel
sleutelsteden genoemd.

60 m

vaart

KENMERKEN
ontstaan
kenmerkende wateren
landschap

v.a. 1400 n Chr door inpoldering aangeslibd land
400 m
grillige kreken, havenkanalen,
lange grote sloten
akkerbouw, grote blokvormige percelen, lage waterstanden, open karakter
100 m

kanaal
kreek

400 m

400 m

kenmerkende onderdelen, patronen en grootte

grootschalige akkerbouw rondom Melissant

open landschappen met diepgelegen sloten
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DROOGMAKERIJEN

De oude veenplassen die zijn ontstaan als gevolg van veenwinning zijn in Zuid Holland vanaf 1800 omgevormd
naar droogmakerijen. Het land was veelal bedoeld voor de landbouw. Dit resulteerde in grootschalige rationele
kavels met in verhouding relatief weinig sloten en grote tochten. Deze polders hebben vaak een ringvaart waar
het water uit de droogmakerij in wordt verzameld.
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KENMERKEN
1250 m

ontstaan
kenmerkende wateren
landschap

vanaf 1800
verhoogde
ringvaart, boezem, vaarten, tochten en sloten
veenriviertje
akkerbouw, kassen, rationeel, grootschalig, open karakter, lage waterstand
wetering

113 m

vaart

tocht

kenmerkende onderdelen, patronen en grootte

300 m

1100 m

Zuidplaspolder

75 m

rivier

60 m

vaart

400 m

zicht vanaf de ringvaart van de Zuidplaspolder
100 m
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kanaal
kreek

STEDELIJK SYSTEEM

Het stedelijke systeem kent verschillende type waterlopen, mede doordat het in verschillende landschappen is
gebouwd. De watergangen die dit stedelijk systeem dooraderen zijn in veel gevallen historisch zoals in Rotterdam,
Delft, Leiden en Gouda. De waterlopen kennen verschillende stedelijke verschijningsvormen zoals bijvoorbeeld
grachten met stenen kades en waterlopen met woonboten. Ook plassen en meren kunnen deel uitmaken van
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het systeem zoals de Kralingse plas in Rotterdam. Steden zijn aangesloten op het regionale watersysteem en
de boezem.

KENMERKEN

400 m

ontstaan
kenmerkende wateren
landschap

vanaf 1000 n Chr
meanderende rivier, afgedamde rivier, grachten, singels, plas
haven- en rivierfronten, grachtenpanden, woonboten

kenmerkende onderdelen, patronen en grootte

Vlaardingervaart

Delflandse Schie
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TYPOLOGIE WATERLICHAMEN

kreek
rivier
kanaal
tocht
plas
afgesloten zeearm
grote rivier

0

5

10 k m

de relatie tussen type water en het landschapstype
is duidelijk voor plassen (veengebieden) en kreken
(zeekleipolders), terwijl kanalen door hun verbindende functie in verschillende landschappen liggen

haven- en industrieterrein

De structuur van het watersysteem laat zien dat er verschillende soorten wateren te onderscheiden zijn naar
hun functie, grootte en vorm. De grote wateren zoals de rivieren doorsnijden het kleinere en meer fijnmazige
regionale boezemwatersysteem waarin het peil te sturen is. Ook laten de natuurlijke waterlopen zoals de rivieren
en kreken een grillige vorm zien ten opzichte van de tochten, kanalen en sloten in de polders. De dichtheid van het
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slotenpatroon in het veengebied is hoger dan de droogmakerijen. De grotere waterlopen doen vaak ook dienst
als vaarweg voor beroeps- en recreatievaart. Soms worden waterlopen ruimtelijk geaccentueerd, bijvoorbeeld
door bomenrijen in droogmakerijen, ooibossen langs de rivieren of op een stedelijke wijze door karakteristieke
bruggen en haven- en rivierfronten.

TYPOLOGIE WATERLICHAMEN
[bron: Google Maps]

vaart/tocht/wetering (Vierde tocht, Zuidplaspolder)

kreek (Bernisse)

kanaal (Kanaal door Voorne)

plas / meer (Langeraarse plas)

grote rivier (Oude Maas)

afgesloten zeearm (Hollands Diep)
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RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK

sloot in veenweidegebied
meer dan 2m breed aan bovenzijde en < 0,5 m diep: daardoor veekerend
drooglegging: rond de 0,1m

De verschillende watertypologieën hebben elk een eigen verschijningsvorm. Hierdoor zijn ze meer of minder
manifest in het landschap. Dit heeft te maken met verschillende aspecten. De ruimtelijke impact van het water
is bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van het watervlak en van de waterstand ten opzichte van het maaiveld.
Hierdoor is het water vanaf ooghoogte meer of minder zichtbaar. Grote watervlakken weerspiegelen de lucht en
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sloot in droogmakerij
meer dan 2m breed aan bovenzijde en > 0,5 m diep: daardoor veekerend
drooglegging: rond de 1m

geven een gevoel van ruimte en benadrukken het open karakter van het landschap. De hoogte van de kunstmatige
waterlopen en de (taludhellingen van) dijken bepalen mede de ruimtelijke uitstraling. Zo zijn ringvaarten van
droogmakerijen vaak hoger gelegen met relatief steile taluds en daardoor ruimtelijk bepalend in het landschap.
Ook de bebouwingslinten en bomen langs waterlopen zorgen voor een structurerende werking van waterlopen.

12

Vierde Tocht Zuidplaspolder (tocht)

35

Bernisse (kreek)
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RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK

63
75

kanaal Middelharnis (kanaal)

90

Ringvaart Zuidplas (ringvaart)

170

Hollandse IJssel (rivier)
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IDENTITEIT EN PROGRAMMA WATERNETWERK
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

stads en dorpskern
haven- en industrieterrein
buitengebied (recreatie, natuur, landbouw)
duingebied/strand

De grote wateren binnen het regionale systeem dooraderen het landschap. Hierbij doorsnijden ze verschillende
landschappen en nemen ze ook vaak het karakter aan van de omgeving. Ook het gebruik van de waterloop
varieert. Hiermee zijn de grote waterstructuren enerzijds lange lijnen die verschillende programma en karakter op
kunnen nemen en anderzijds deze verschillende werelden kunnen verbinden.
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EENHEDEN & IDENTITEIT GEBIEDEN

De Diepe Droogmakerijen
Kaag en Braassem
De Kreken
De Plassen
De Vaarten van de Duingronden
De Waarden
Het Westland en Delfland

De regionale wateren zijn grofweg te verdelen in verschillende gebieden met een eigen identiteit en samenhang.
Bekeken vanuit het soort water dat aanwezig is in het landschap, ontstaat een landschappelijke indeling. Waar in
het zuiden door de grillige kreken voor een groot deel het onderscheidende karakter wordt bepaald, kunnen in het
noordoosten de plassen in het veen beschouwd worden als een samenhangend gebied. Ook de Alblasserwaard

en Krimpenerwaard vormen samen een herkenbare identiteit.
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ROUTENETWERK & WATER

fietspad
wandelpad

Deze kaart toont het langzaam verkeernetwerk en het water. De doorgaande waterlopen lenen zich uitstekend
voor het realiseren van een recreatief padennetwerk. Door de toegankelijkheid van de waterlopen is het water
vaak beter beleefbaar. Dit draagt bij aan de waardering en het begrijpen van het landschap en biedt kansen om
de recreatieve potenties van het watersysteem te versterken.
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TOEGANKELIJK & BELEEFBAAR BOEZEMWATER

wandelpad/fietspaden langs boezem

Deze kaart laat de relatie zien tussen het langzaam verkeernetwerk en het boezemwater. De plekken waar deze
openbare routes het water raken zijn gemarkeerd. Het regionale watersysteem met haar boezem bestaat uit
kades en dijken. Door deze aan een route te koppelen wordt geprofiteerd van de hogere ligging en ontstaan mooie
zichten op het omringende landschap. De kaart laat een gefragmenteerd beeld zien van het huidige netwerk

waarbij de vooral oost-west verbindingen ontbreken, deze zijn vooral gekoppeld aan dijken van de buitenwateren.
De aanpak van delen van het boezemsysteem in de toekomst biedt kansen om ontbrekende schakels in het
routenetwerk toe te voegen.
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[foto: beeldbank.rws.nl, RWS, Joop Houdt]
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6. OPGAVEN
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PRIMAIRE EN REGIONALE WATERKERINGEN
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Staat van Zuid-Holland.nl, Arcgis.com]

primaire waterkering
regionale waterkering
deltawerken
1. Maeslantkering
2. Stormvloedkering Hollandse IJssel
3. Hartelkering
4. Haringvlietdam
5. Volkerakdam
6. Grevelingendam
7. Brouwersdam

1

2
3
4

7

5
6

Primaire waterkeringen beschermen het omsloten gebied tegen “buitenwater” zoals de zee, meren en rivieren.
Langs de grote rivieren, de Waddenkust, de Zeeuwse wateren en het IJsselmeer bestaan de primaire waterkeringen
voornamelijk uit dijken. Aan de Noordzeekust wordt het water grotendeels gekeerd door duinen, grote dammen en
bijzondere constructies, zoals de stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg. Ook sluizen
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en inlaatwerken vervullen een primaire waterkerende functie. Regionale waterkeringen zijn de waterkeringen
langs de regionale wateren en kunnen worden in drie groepen: de keringen die buitenwater keren maar geen
primaire waterkering zijn zoals zomerkades, keringen die ander water keren zoals boezem- en polderkades, en
droge keringen zoals wakerdijken en compartimenteringsdijken.

DIJKRINGEN
[bron: Deltaprogramma Veiligheid Synthesedocument Veiligheid (2014)]

overstromingskans / jaar
1/100.000
1/30.000
1/10.000
1/3.000
1/1.000
1/300
14

nummer dijkring

14

19

15
18

20

25

Het gebied dat wordt beschermd door een stelsel van primaire waterkeringen, wordt een dijkringgebied
genoemd. Momenteel worden in het kader van het Deltaprogramma nieuwe normen ontwikkeld waarbij iedereen
die in Nederland achter een dijk woont, kan rekenen op een basisveiligheidsniveau. Daarnaast wordt gericht
geïnvesteerd in extra bescherming van gebieden waar overstroming leidt tot grote maatschappelijke ontwrichting

16

17

21

22

door grote economische schade en/of grote groepen slachtoffers. Op de kaart staan de nieuwe normen zoals
deze zijn voorgesteld in het Deltaprogramma onder de noemer “Normvoorstel waterveiligheid”. Waar voorheen
voor een dijkring een norm gold, kunnen nu binnen één dijkring verschillende normhoogten gaan gelden, doordat
de gevolgen van een overstroming per plek kunnen verschillen.
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PROJECTEN WATERVEILIGHEID GROTE WATEREN
[bron: Water in kaart 2014]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24

strandsuppletie Katwijk
strandsuppletie Scheveningen
vooroever suppletie Hoek van Holland
dijkverbetering Hellevoetsluis
strandsuppletie Westhoofd
dijkverbetering straject Spui
dijkverbetering Oude Maas/Voorne Putten
dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard
dijkverbetering Hoeksche Waard Noord
dijkverbetering Hoeksche Waard Zuid
dijkverbetering eiland van Dordrecht West
dijkverbetering eiland van Dordrecht Oost
uiterwaardvergraving Avelingen
dijkverbetering Oostmolendijk
dijkverbetering Krimpen/Ouderkerk
dijkverbetering Capelle/Zuidplas
dijkverbetering Capelle/Moordrecht
dijkverbetering Gouderak
dijkverbetering IJsseldijk Gouda
dijkverbetering Lek, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden
stroomlijnen Noordoever
dijkverbetering Bergambacht/Schoonhoven
stroomlijnen Bergse veerstoep
dijkverbetering Lekdijk
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In verband met de klimaatsverandering en waterveiligheid vinden er rondom de grote wateren verschillende
ingrepen plaats. Dit heeft voornamelijk betrekking op de grote rivieren zoals de afgravingen in de uiterwaarden en
versterking van dijken. Aan de kust gaat het vooral op het aanbrengen van zand op en voor de kust.
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WATERBERGINGSPROJECTEN
[bron: waterschap Hollandse Delta, GIS informatie, Hoogheemraadschap Delfland,
GIS Informatie, Hoogheemraadschap Rijnland, GIS informatie Hoogheemraadschap
Schieland en krimpenerwaard (2014), Arcgis.com, Staat van Zuid-Holland]

waterbergingsprojecten Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
waterbergingsprojecten Waterschap Hollandse Delta
waterbergingsprojecten Hoogheemraadschap Delfland
waterbergingsprojecten Hoogheemraadschap Rijnland

Gebaseerd op een inventarisatie van de waterbeheerplannen en de websites van de verschillende waterschappen
zijn de projecten en zoekgebieden ingetekend die worden aangelegd voor waterberging. Dit gaat enerzijds om
bijvoorbeeld waterberging in tijden van hevige neerslag zoals bijvoorbeeld in Delfland, anderzijds om berging van
rivierwater zoals op het Volkerak - Zoommeer.
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WATERAANVOER & EXTERNE VERZILTING
[bron: Deltaprogramma 2014]

huidige situatie
toekomst scenario (Warm en Stoom Deltaprogramma 2014)
inlaat

Het inlaatpunt bij Gouda is voor het hoogheemraadschap Rijnland het belangrijkste inlaatpunt voor zoetwater.
Bij een lage rivierafvoer komt het zoute water in de Nieuwe Waterweg naar binnen tot aan de Hollandse IJssel
waardoor geen water meer kan worden ingelaten en men is aangewezen op de Kleinschalige Zoetwater Aanvoer
(KWA). De verwachting is dat met de klimaatsverandering het zoute water nog verder landinwaarts opschuift. In
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het Deltaprogramma is dit onderzocht mbv scenario’s die uitgaan van verschillende mogelijkheden op het gebied
van klimaat en economische groei, waaronder scenario Warm en Stoom. Delfland wordt van zoetwater voorzien
via het inlaatpunt bij Bernisse. Dit inlaatpunt is vooral gevoelig voor achterwaartse verzilting, die optreedt bij lage
rivierafvoer en storm op zee. Door beheermaatregelen wordt het inlaatpunt verder robuust gemaakt.

KLEINSCHALIGE ZOETWATERAANVOER (KWA)
[bron: Werk aan de delta, kansrijke oplossingen voor opgaven en ambities Deltaprogramma (2014)]

zoetwateraanvoer bij extreme droogte
gemaal

Spuikoker Bodegraven
6,9 m3/s

Keersluis Leidsche Rijn
7,0 m3/s

gemaal Mr. Dr. Th. F.J.A. Dolk
2,9 m3/s
Haanwijkersluis
6,9 m3/s

Inlaatwerk Hekendorp
4,2 m3/s
Inlaatpunt Vreeswijk
7,0 m3/s
De Keulevaart
2,0 m3/s

Bergsluis
1,0 m3/s

De Koekoek
4,9 m3/s

Brielse meerleiding
150 mg Cl/l
4 m3/s

Als het zoute water te ver de Nieuwe Waterweg inkomt dan is het vanwege het zoutgehalte niet meer mogelijk
om dit te gebruiken. In dat geval wordt er zoetwater aangevoerd vanuit het oosten via het Amsterdam Rijnkanaal.
Dit wordt dan via een omweg (de Vliet en de Schie) naar het zuiden van het systeem getransporteerd. Vanwege
klimaatsverandering kan de watervraag in 2050 oplopen tot 30 m3/s, terwijl er er nu 7 m3/s geleverd kan

worden. Daarom wordt onderzocht hoe de KWA gefaseerd kan worden uitgebreid.
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KWA IN DE TOEKOMST
[bron: Werk aan de delta, kansrijke oplossingen voor opgaven en ambities Deltaprogramma (2014)]

inlaat

stap 1:
meer water inlaten via
Bodemgraven naar 10 m3

STAP 1

Doorvoer sluis Bodengraven
max 15 m3/s
+
Zoetwaterbel tussen Waaiersluis en
Algerakering tot ca 9 m3/s via de Gouwe

STAP 2

STAP 3
zoetwaterbel vergroten of
zoetwaterleiding 15 m3/s via
de Gouwe

In het kader van het Deltaprogramma wordt onderzocht hoe de aanvoer van zoetwater gegarandeerd kan
blijven bij toenemende verzilting en verdroging. Zo kan bij het W+klimaatscenario in een droge zomer na 2050
de watervraag tot 30 m3/s oplopen. Vanwege de onzekerheden is een gefaseerde en flexibele aanpak bij de
uitbreiding van de KWA vereist. In verschillende stappen kan het systeem worden uitgebouwd door middel van
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nieuwe aanvoerroutes, inzet van noodpompen en volledige doorvoercapaciteit van de sluis in Bodegraven. De
capaciteit verhogen tot 30m3/s speelt pas op de lange termijn. Hiervoor zijn nog verschillende opties mogelijk.

VERDRINGINGSREEKS WATERVERBRUIK BOEZEMSTELSEL
[bron: Schades door watertekorten en overschotten in stedelijk gebied Deltares (2012)]

voorkomen klink/zetting kades
voorkomen klink/zetting
voorkomen onomkeerbare natuurschade

Het waterpeil van de regionale wateren wordt stabiel gehouden, zodat waterkeringen en funderingen van
huizen niet onherstelbaar kunnen beschadigden. Om de kwaliteit van het water te waarborgen wordt het water
doorgespoeld, zodat de ontwikkeling van algen wordt tegengegaan en het water geschikt blijft voor de landbouw.
Daarnaast wordt er water onttrokken voor beregening van het land en voor gebruik in de industrie en kassen.

De focus bij de aan- en afvoer van zoetwater heeft altijd sterk gelegen op de agrarische functies in Zuid Holland.
De agrarische sector is hier sterk ontwikkeld en vooral de intensieve teelten vertegenwoordigen een grote
economische waarde. Door de stedelijke ontwikkeling komt er meer aandacht voor de waterkwaliteit en het
recreatief gebruik van water in en om steden en in natuurgebieden.
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CHEMISCHE KWALITEIT OPPERVLAKTEWATER
[bron: Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas en Schelde (2014), http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/Beheer/Rapportage/Kaart/ow_sgbp2_2014]

KRW water lichaam dat niet voldoet aan norm
KRW water lichaam dat voldoet aan norm

De KRW heeft tot doel om alle aquatische ecosystemen en waterafhankelijke terrestrische natuur voor
achteruitgang te behoeden, te beschermen en te verbeteren. De lidstaten van de EU hebben de verplichting
gebieden aan te wijzen die bijzondere bescherming behoeven. Deze speciaal aangewezen waterlichamen
worden worden getest op de chemische en ecologische kwaliteit. De chemische kwaliteit van het water is vooral
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onvoldoende in het Westland, de havens van Rotterdam, de streken rond Lisse en rondom het Braassemermeer.
Voor veel stoffen is niet de rechtstreekse emissie naar het oppervlaktewater de belangrijkste bron, maar de
belasting van het oppervlaktewater via de bodem, lucht of riolering en waterzuivering. Door uit- en afspoeling van
nutriënten, zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen wordt het oppervlaktewater belast.

ECOLOGISCHE KWALITEIT OPPERVLAKTEWATER
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014), Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas en Schelde (2014)]

alleen biologie goed
matig
ontoereikend
slecht

De ecologische kwaliteit van de wateren in Zuid Holland wordt bepaald op basis van de biologische kwaliteit
en daarnaast op de aanwezigheid van relevante verontreinigende stoffen en de fysisch-chemische kwaliteit.
Opvallend is de slechte ecologische kwaliteit van waterlichamen zoals de veenplassen en de Grevelingen. Veel
waterlichamen bestaan uit rechte waterlopen met een vast waterpeil waardoor de natuurlijke dynamiek ontbreekt.

De taluds van een gemiddelde sloot zijn te steil om interessante gradiënten te ontwikkelen. Daarnaast is door
uitspoeling veel water te voedselrijk. Dit belemmert de ontwikkeling van natuurlijke habitats.
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UITGANGSSITUATIE CHLORIDEGEHALTE OPPERVLAKTEWATER
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

> 1000 mg Cl/l
400 - 1000 mg Cl/l
200 - 400 mg Cl/l

Door zout grondwater en schutwater van sluizen komt er zout water het systeem in. Vooral de lagere gebieden
zoals de zeekleipolders en de droogmakerijen hebben te maken met verzilting. De kaart heeft als bovengrens een
chloridegehalte boven 1000 mg/l. Ter vergelijking: het water van de Rijn heeft als normale achtergrondwaarde
een chloride gehalte van ongeveer 80 – 100 mg/l en zeewater rond de 16.000 mg/l.
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KRITISCHE ZOUTWAARDEN PER GEBRUIK
[bron: GIS informatie Provincie Zuid-Holland (2014)]

zoete natuur

100 mg Cl/l

hoogwaardige teelt

200 mg Cl/l

akkerbouw

600 mg Cl/l

grasland

1000 mg Cl/l

Zuid Holland kent een aantal functies die om een goede waterkwaliteit vragen, met als belangrijkste de boomteelt
nabij Boskoop, de Bollenstreek en hoogwaardige natuur in de Nieuwkoopse plassen. Gezien het watersysteem
door brak grondwater verzilt wordt het doorgespoeld met water uit de Hollandse IJssel (inlaatpunt Gouda).
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ALGEMENE WATEROPGAVEN

watertekort bij droogte

De wateropgaven voor Zuid Holland hangen voor een groot deel samen met klimaatsverandering. In studies naar
de effecten van klimaatverandering wordt gebruik gemaakt van de KNMI’06 scenario’s. De gemene deler van de
4 scenario’s is:
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wateroverlast bij piekbuien

- de zeespiegel blijft stijgen, waardoor de kweldruk in de polders toeneemt
- de opwarming van de aarde zet door, waardoor zowel de winters als de zomers warmer worden
- de winters worden natter en krijgen vaker met extreme neerslag te maken
- de zomers met meer extreme neerslag te maken krijgen, maar totaal minder regendagen

bodemdaling en zeespiegelstijging

toename zoute kwel

Deze veranderingen versterken de bestaande problematiek op het gebied van bijvoorbeeld zoetwateraanvoer
tijdens droge zomers, bodemdaling, zoute kwel en gebrek aan waterberging.
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BELANGRIJKE WATEROPGAVEN - TOENAME VERHARD OPPERVLAK

uitsnede landschap rond 1900

Door de toenemende verstedelijking heeft klimaatsverandering bijkomende effecten. Water kan door de
toenemende oppervlaktes aan verharding minder goed worden opgenomen in de bodem, zodat de kans op
wateroverlast toeneemt. Extra probleem hierbij is de vaak hoge grondwaterstand in de veengebieden van
Zuid Holland, waardoor de opvang capaciteit van de bodem beperkt is. De stijgende temperatuur en langere
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uitsnede landschap rond 1900 in combinatie met het areaal stedelijk gebied en de
glastuinbouw dat sindsdien is bij gebouwd

warme periodes zorgt voor het optreden van het zogenaamde stedelijk hitte-eiland effect, doordat steden met
hun oppervlakte aan verharding warmte langer vasthouden. Tijdens lange warme periodes neemt de kans
op hittestress toe, vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen. Ook heeft de hoge temperatuur invloed op de
oppervlaktewatertemperatuur en (zwem)waterkwaliteit.

gemiddeld 8% meer neerslag dan in de Bilt
gemiddeld 14% meer neerslag dan in de Bilt
[Bron: Met oog op de toekomst. Regionale klimaatadaptatiestrategie Haaglanden (2014)]

Zuid Holland en met name Delfland kent in vergelijking met De Bilt relatief veel extreme neerslag

Door de ligging aan de kust komt in West-Nederland vaker extreme neerslag voor door het relatief warme water
van de Noordzee in de tweede helft van de zomer en in de herfst. Door de luchtaanvoer vanaf zee heeft dat in die
periode meer neerslag tot gevolg. Dit effect is tot ongeveer 30 kilometer landinwaarts het sterkst.

De kans op wateroverlast door extreme neerslag is groot ten opzichte van de rest van Nederland, vanwege de
combinatie met de hoge verhardingsgraad en verwachte klimaatverandering.
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WATEROPGAVE VEENWEIDEGEBIED
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Randstad in Zicht, Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010 - 2015]

veengebieden
gebieden gevoelig voor bodemdaling
veenplassen
veenkades

problematiek veenkades (Wilnis)

algenbloei

De veengebieden hebben grofweg te maken met 3 problemen: inklinkende bodem, kwetsbare veenkades en
eutrofiërende veenplassen. Door de lage grondwaterstand oxideren de veenbodems waardoor deze verder
inklinken en gevoeliger worden voor wateroverlast en overstroming. Deze processen zullen toenemen onder
invloed van klimaatverandering. Bij aanhoudende droogte verdampt het water uit de veenkade waardoor de kade
uitdroogt. De kade kan dan waterafstotend worden en scheuren veroorzaken waardoor water gemakkelijk de dijk
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in loopt. Bovendien neemt het gewicht van het dijklichaam fors af. Als gevolg hiervan wordt de dijk minder sterk
en bestaat de kans dat de dijk bezwijkt. Veenplassen, die door vervening zijn ontstaan, zijn erg ondiep en het
water is voedselrijk, troebel en rijk aan algen. Het visbestand wordt gedomineerd door brasem. Hierdoor is de
ecologische kwaliteit vaak laag.

WATEROPGAVE ZEEKLEIPOLDERS
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Randstad in Zicht, Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010 - 2015]

zoute kwel
oppervlakte water > 400 mg Cl/l

beregening

zilte natuur

De zeekleipolders hebben te maken met de interne verzilting door zoute kwel. Dit gaat toenemen, onder invloed
van bodemdaling, zeespiegelstijging en langdurige perioden zonder neerslag met meer verdamping. Daarnaast
zal het westelijke deel van de Haringvliet zouter worden doordat de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet
als de waterstand op de Haringvliet lager is dan op de Noordzee. Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd

ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het zoute water zorgt voor specifieke natuur en is belangrijk voor
de internationale vismigratie. Op deze manier kunnen trekvissen, waaronder zalm en zeeforel, via de sluizen naar
hun paaigebieden zwemmen.
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WATEROPGAVE RIVIERLANDSCHAPPEN
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Randstad in Zicht, Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010 - 2015]

zoekgebieden voor waterberging
Ruinte voor de rivier
rivierlandschap

rivierverruiming Hollandse IJssel

vergraving uiterwaarden

Gezien de verwachte toename van de gemiddelde winterafvoeren en vaker en extremere piekafvoeren van de
rivieren, worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de hoogwaterstanden steeds verder stijgen. Deze
maatregelen bestaan allereerst uit rivierverruimingen. Deze projecten worden uitgevoerd langs de Hollandse
IJssel, de Lek en de Beneden Merwede. Dijkverhoging wordt toegepast op trajecten waar andere maatregelen
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ongeschikt zijn. Een nevendoelstelling van de projecten Ruimte voor de Rivier is het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit van het rivierengebied.

WATEROPGAVE DROOGMAKERIJEN
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Randstad in Zicht, Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010 - 2015]

Wellen dominant i
Haarlemmermeer

zoekgebieden voor waterberging / peilverhoging / flexibel peil
droogmakerijen
vernatting om bodemdaling tegen te gaan
bergingspolders
noodcalamiteitenberging klein
noodcalamiteitenberging groot

roeibaan en waterberging Eendragtspolder

door de zoute wellen kunnen de sloten verzilten

De diepe droogmakerijen hebben te maken met zoute kwel. Het zoute water kan via de zandbanen in de ondergrond
naar boven komen op plekken waar deze de droogmakerij raken, zoals bijvoorbeeld in diepere sloten. Peilopzet
moet hier tegendruk bieden aan zoute kwel. Daarnaast willen de waterschappen de diepe polders gebruiken voor
waterberging. Dit is vooral het geval in aan de randen van de droogmakerijen tussen Rotterdam, Delft en Leiden

en Zoetermeer en in de Rottezone.
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WATEROPGAVE DUINGEBIED
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Randstad in Zicht, Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010 - 2015]

milieubeschermingsgebied voor grondwater
aandacht waterkwaliteit bollenteelt
kustbehoud en versterking
duin- en strandwallen

waterwingebied Meijendel

natuur in waterwingebied Meijendel

De kustzone wordt in verband met de zeespiegelstijging versterkt. In de duinen wordt drinkwater gewonnen
zoals in waterwingebied Meijendel. Deze gebieden kennen een specifiek beschermingsregime. Rondom de
oude afgegraven duinen waar bollenteelt plaatsvindt is vooral de kwaliteit van het water en de bijbehorende
waterbodem een probleem door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
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WATEROPGAVE STEDELIJK GEBIED
[bron: Nationaal Waterplan 2009-2015, Randstad in Zicht, Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010 - 2015]

zoekgebieden voor waterberging / peilverhoging
zeer kwetsbaar voor zetting en paalrot
stedelijk systeem

water afgekoppeld van riolering

paalrot onder woningen

Veel steden kennen een tekort aan waterbergingscapaciteit waardoor zij gevoelig zijn voor wateroverlast. Huizen
en kelders kunnen onderlopen. Watertekort kan echter ook tot grote problemen leiden. Zo wordt het water
gebruikt tegen inklinking van de bodem en tegen droogteschade zoals paalrot. Het groen-blauwe netwerk van de
steden wordt met het water op peil gehouden en verdroging tegengegaan. Een gebrek aan water zorgt voor een

mindere waterkwaliteit en kan voor hittestress zorgen. Daarom wordt gekeken hoe het oppervlaktewater een plek
kan krijgen in de stad en waar het waterpeil kan worden verhoogd tegen inklinking en paalrot.
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