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Land voor water
De gedaantewisselingen van de Zuidplaspolder

Froukje van der Meulen

Inleiding
De Zuidplaspolder behoort met haar uitgestrekte weilanden en akkers, rechte
sloten en dramatische wolkenpartijen tot het beeld dat menigeen heeft van een
typisch Hollands landschap (afbeelding 1).
Toch behoort dit stukje landschap tot de jongste van het land: de ZuidHollandse droogmakerij bestaat pas zo’n honderdzeventig jaar. Door mensenhanden gemaakt en in stand gehouden heeft dit gebied ingrijpende transformaties
doorgemaakt. Ook recente veranderingen hebben hun stempel op het landschap
gedrukt. Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw verdwijnt het open landschap
in een rap tempo onder woningbouw, bedrijventerreinen, glastuinbouw en een
dicht netwerk van infrastructuur. Toch zijn het niet alleen mensenhanden die dit
landschap hebben gemaakt tot wat het is: het veen laat zich soms lastig bedwingen.

Afbeelding 1. Met
haar dramatische
wolkenpartijen en
een strakke horizon
is de Zuidplaspolder,
hier bij Moordrecht
gefotografeerd, het
toonbeeld van een
Nederlands veenweidelandschap
(bron: Wikimedia
Commons).

van der meulen

265

De auteurs van de Zuidplaspolder
Landschap is voortdurend aan verandering onderhevig. Door invloeden van natuurlijke en menselijke aard draagt het landschap de sporen van de tijd in zich:
de ene laag aarde op de andere is de ene laag geschiedenis op de andere. Dat het
landschap niet alleen maar een fysisch product van de natuur is, of slechts een
cultureel construct van mensen - daar zijn de meeste wetenschappers het inmiddels
over eens. Deze benadering roept echter een vraag op: hoe kunnen deze ‘buiten- en
binnenwereld’ worden verenigd in een beschrijving? Men is hiervoor een concept
gaan gebruiken dat afkomstig is uit de literatuur: de biografie. We kunnen een
landschap pas begrijpen als we meer weten over de mensen die hun invloed hebben
uitgeoefend op het landschap. Hiervoor is het noodzakelijk dat we niet door een
geografische, maar door een historiografische bril naar het landschap kijken. De
Amerikaanse geograaf Marwyn Samuels noemde dit concept de biography of landscape, en stelde hierin de mens als auteur van het landschap centraal.1
Het landschap dat in deze biografie in beeld zal worden gebracht, is de
Zuidplaspolder. Deze polder ligt aan de zuidwestelijke rand van het Groene
Hart, een groot aaneengesloten veenweidegebied dat is ingeklemd tussen de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Leiden en Gouda.
De Zuidplaspolder zelf wordt omringd door de polderdorpen Waddinxveen,
Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle, en de rivieren Rotte, Gouwe en Hollandsche IJssel. Tot mijn achttiende jaar heb ik rondgefietst op dit kleine stukje land - niet wetende dat ik eigenlijk fietste op ‘dik water’: een zeer natte en beweeglijke veengrond, bijna zeven meter onder het Normaal
Amsterdams Peil (NAP) gelegen. Om die reden wordt de Zuidplaspolder ook wel
het afvoerputje van Nederland genoemd.
Door ingrepen van de mens is de Zuidplaspolder door de eeuwen heen drastisch
van uiterlijk veranderd. Zonder deze ingrepen, zoals droogmalen, afwateren en ophogen, zou de polder prompt weer veranderen in wat het duizend jaar geleden was:
een bossig veenmoeras. Dankzij haar artificiële karakter is de Zuidplaspolder een
duidelijk voorbeeld van een ‘landscape of expression’ - volgens Samuels een landschap waarin de ideeën en gedachten van mensen tot uiting komen - en dus zeer
geschikt voor Samuels benadering van een landschapsbiografie. In deze biografie
wordt aandacht gevraagd voor de personen die de Zuidplaspolder hebben beïnvloed
en de achterliggende motieven. Omdat het te ver voert om op alle Zuidplasdorpen
in te gaan, heb ik er voor gekozen Waddinxveen uit te lichten - een van de grotere
dorpen van de Zuidplaspolder en bovendien jarenlang mijn thuisbasis.

1

M.S. Samuels. ‘The biography of landscape. Cause and culpablity’. In: D.W. Meinig (red.). The
interpretation of ordinary landscapes. Geographical essays. New York 1979: 51-88.
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Afbeelding 2. Het Floriserf, een straat in de nieuwbouwwijk Zuidplas in Waddinxveen, is
genoemd naar graaf Floris IV van Holland, die de eerste veengronden uitgaf ter ontginning
(foto: Froukje van der Meulen).

Graaf Floris IV van Holland: ontginning van het veenmoeras
Door de nieuwbouwwijk Zuidplas in Waddinxveen slingert het Floriserf, een straat
met twee-onder-een-kapwoningen (afbeelding 2). Deze straat is genoemd naar
Floris IV (1210-1234), die van 1222 tot zijn dood graaf was van Holland. Graaf
Floris heeft bij het ontstaan van Waddinxveen, en ook bij het ontstaan van de gehele Zuidplaspolder, een belangrijke rol gespeeld. Hij was degene die in 1233 stukken land uitgaf ter ontginning en zo de aanzet gaf tot het op grote schaal in cultuur
brengen van deze streek. Dat ontginnen moet geen eenvoudige klus zijn geweest.
Het gebied bestond uit woeste veenmoerassen met een begroeiing van gras, riet,
wilgen en elzen, uitgroeiend tot uitgestrekte moerasbossen.2 Deze veenmoerassen
zijn circa honderdduizend jaar geleden ontstaan door een hoge grondwaterstand.
In de natte bodem was onvoldoende zuurstof aanwezig om plantenresten volledig
te laten verteren. Uiteindelijk ontstonden zo metersdikke, zompige veenkussens.
Traag stromende veenriviertjes voerden het overtollige water af naar de grote rivieren en vervolgens naar de zee. Het drassige land was lastig toegankelijk. Slechts
aan de randen van de veengebieden, die door de rivieren waren overdekt met een
dikke kleilaag, ontwikkelden zich centra van bewoning. In de steentijd waren dat
waarschijnlijk kleine jachtkampjes op de oever van de rivier. Sporen van menselijke
2

L. van Houdt. Zuidplas 150 jaar droog. Rotterdam 1989: 3-4.

van der meulen

267

activiteiten in het huidige Zuidplasgebied zijn pas bekend vanaf de tiende eeuw.
Mogelijk heeft er voor die tijd wel bewoning plaatsgevonden op het veen, maar
zijn de restanten hiervan later, bij het afgraven van het veen voor de turfwinning,
verdwenen. In de tiende eeuw kwam het gebied in handen van de bisschop van
Utrecht en werden de eerste gebieden aan de rand van de rivieren uitgegeven voor
ontginning.3 Pas in de twaalfde en dertiende eeuw werden ook de uitgestrekte
veengebieden in cultuur gebracht in opdracht van Floris IV, graaf van Holland,
met de bedoeling nieuwe landbouwgrond te verkrijgen.4
De stukken onontgonnen land die Floris IV uitgaf worden copes genoemd,
wat nog steeds zichtbaar is in polderbenamingen als Boskoop en Coenecoop. De
percelen werden volgens een vaste maatvoering door de graaf uitgegeven, waarna
ze door zogenaamde copers in kavels werden verdeeld onder de pioniers die de gebieden vervolgens ontgonnen. Deze kolonisten verwierven in ruil voor erkenning
en belastingplicht de status van vrije boer.5 De cope-ontginningen onderscheiden
zich van oudere veenontginningen door hun regelmatige, planmatige opzet. De
begroeiing werd verwijderd en de ontginners groeven parallelle sloten om het water
af te voeren. Langs de achterzijde van de lange, rechte kavels die zo ontstonden
werd een dwarssloot of dwarsdijkje (een kade) aangelegd om te voorkomen dat
water van het hoger liggende onontgonnen veengebied op het land voor problemen zou zorgen. Ook werden er rondom de percelen vaak dijken gebouwd om
het water uit de omringende gebieden te weren. Op de kop van een kavel werden
hoeven gebouwd. Langzaam maar zeker veranderde het moeras in bewoonbaar
land, opgedeeld in blokken van gelijke lengte en breedte, gescheiden door evenwijdig aan elkaar lopende sloten, met bewoning vóór op de kavels.6 Zo ontstond
een regelmatig, efficiënt ingedeeld landschap: een mooi staaltje van middeleeuwse
landschapsplanning.
De ontginning van de veengebieden had echter ook nadelige gevolgen. Door
ontwatering werd het veen samengedrukt, een proces dat inklinking wordt genoemd. Hierdoor daalde de veenbodem en moesten er weer diepere greppels en
sloten worden gegraven. De afwatering van veen leidde bovendien tot oxidatie:
zuurstof kon gemakkelijk tot de bovenste veenlaag toetreden, waardoor de plantenresten verteerden. Op den duur kwam de veengrond lager te liggen dan de
gemiddelde waterstand in de veenriviertjes. Daarom werden kleine sluisjes aangelegd die alleen bij voldoende lage waterstanden werden geopend. Aanvankelijk
werden deze eerste primitieve waterstaatswerken opgericht op particulier initiatief.
Ongetwijfeld zullen er veel conflicten over dit waterbeheer zijn ontstaan: wanneer
iemand geen onderhoud pleegde aan zijn dijk werden de buren met wateroverlast
geconfronteerd. Daarom kwamen de landsheren, de Hollandse graven, orde op
3
4
5
6

A. Buesink, M. Mostert, J.M.J. en C.C. Kalisvaart. Gemeentelijke beleidsnota archeologie Zuidplas.
BAAC. Deventer 2010.
Beusink, Mostert en Kalisvaart. Gemeentelijke beleidsnota: 4-5.
H. van der Linden. De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse
laagvlakte. Utrecht 1957.
C.W. Hesselink-Duursma en R.F. Wybrands. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832. Deel 9:
Waddinxveen. Alphen aan den Rijn 1999: 15. Ook: Van Houdt. Zuidplas: 3-4 en G. Borger, A.
Haartsen, P. Vesters en F. Horsten. Het Groene Hart. Een Hollands cultuurlandschap. Utrecht 1997: 23-25.
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zaken stellen. Floris IV was inmiddels overleden; ditmaal was het zijn kleinkind
graaf Floris V (1254-1296) die maatregelen trof. In 1273 stelde hij een akte op, die
de grondslag legde voor het Hoogheemraadschap van Schieland, dat nu nog steeds
bestaat. De hoge heemraden moesten op basis van deze akte erop toezien dat alleen
grond mocht worden verkocht aan mensen die voldoende draagkrachtig waren om
ook de waterstaatkundige werken te onderhouden.7 Zo vormde de ontginning van
het woeste veenmoeras niet alleen het begin van een nieuw bewoonbaar land, maar
ook van een nieuwe bestuurlijke eenheid.
Dankzij Floris IV werd het moerassige Zuidplasgebied in cultuur gebracht.
Zijn rol in het landschap is evident, maar door latere veranderingen nauwelijks
meer zichtbaar. Het is interessant dat men zich er later toch nog van bewust is
dat Floris een belangrijke rol heeft gespeeld en dat er in de jaren tachtig van de
vorige eeuw een straat naar hem vernoemd werd. De straten in het hele wijkje zijn
overigens genoemd naar die eerste pioniers. Nicolaas van Gnepwijk, Herbaren van
Aalsmeer en Woubrecht, die op 20 april 1233 stukken woeste veengrond van graaf
Floris IV kochten, zijn vereeuwigd in de straatnamen Nicolaaserf, Herbarenerf
en Woubrechterf. Slechts weinig bewoners van deze wijk zullen zich bewust zijn
van de herkomst van hun straatnamen. Straatnamen zijn ‘beleidsbeslissingen’ en
hebben weinig te maken met de beleving van de bewoners zelf.

De turfslagers: het ontstaan van de Zuidplas
’t Weegje is een moerassig gebied nabij Waddinxveen, met als middelpunt het restant van een oude turfwinplas van ongeveer 80 hectare. Tegenwoordig vormt het,
ingeklemd tussen spoordijk, A12 en Gouwe, een ‘rustpunt waar naar hartenlust
gerecreëerd kan worden’ (afbeelding 3).8 Het is bovendien een van de laatste restanten van de Zuidplas: een grote waterplas die het ongelukkige resultaat was van
jarenlange intensieve turfwinning.
De bewoners van de ontginningen in het Zuidplasgebied hielden zich in eerste
instantie voornamelijk bezig met akkerbouw. Dat bleek op deze plek een moeizaam
proces te zijn. De grondcondities voor graanteelt waren te nat en boeren ruilden
hun akkers in voor weiland. Aan het begin van de zestiende eeuw was, als gevolg
van inklinking en oxidatie, vrijwel al het akkerland in weidegrond veranderd.9
Zuivelveeteelt bood een nieuwe bestaansmogelijkheid, maar niet voor lang: in de
nieuwe weidegebieden ging de daling van het maaiveld gewoon door.10
Om de vicieuze cirkel van bemaling en bodemdaling te doorbreken, werd een
nieuwe bestemming voor dit gebied gevonden: turfwinning. Gedroogd veen was
eeuwenlang de belangrijkste energiebron in Nederland. Het werd gebruikt voor de
verwarming van huizen, maar ook voor industriële toepassingen zoals bierbrouwerijen en steenbakkerijen. Er wordt wel beweerd dat de welvaart van de Republiek
der Zeven Provinciën tijdens de Gouden Eeuw grotendeels is bepaald door de
7
8
9
10

Van Houdt. Zuidplas 150 jaar droog: 4-5.
Gemeente Waddinxveen. 30 januari 2012 <http://www.waddinxveen.nl>.
J. Knoester (red.). Thuis in Zuidplas. Van polder tot gemeente. Utrecht 2010: 11.
Hesselink-Duursma en Wybrands. Kadastrale Atlas: 16.
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Afbeelding 3. ’t Weegje, het laatste restant van de gevaarlijke turfwinningsplas, is tegenwoordig een recreatiegebied. (foto: Froukje van der Meulen).

aanwezigheid van grote veenvoorraden, waardoor het land in zijn eigen energiebehoefte kon voorzien.11 Net zoals veel steden in West-Nederland had Gouda zich in
de veertiende en vijftiende eeuw ontwikkeld tot een bloeiende stad, die voor haar
handel en industrie in bier en textiel veel brandstof nodig had. Het veen ten westen
van de Gouwe, het Zuidplasgebied, bestond voornamelijk uit veenmosveen, dat
uitermate geschikt was voor de bereiding van turf.12 Grootschalige turfwinning
werd meer en meer een belangrijke bron van inkomsten voor de boeren in het
Zuidplasgebied.13
Voor de turfwinning werd aanvankelijk alleen de bovenste laag veen gedolven.
Voor het afsteken van veen dat boven de waterspiegel ligt, werd een schop gebruikt.
De turven werden op het land te drogen gezet. Met behulp van verdere verdieping
van greppels en sloten of door het plaatsen van windwatermolens probeerde men
het waterpeil te verlagen.14 Deze zogenaamde droge vervening werd in vrijwel het
gehele Zuidplasgebied tot ver in de zestiende eeuw toegepast. Na de uitvinding van
de baggerbeugel in 1530 werd het ook mogelijk om veen van onder de grondwaterspiegel op te baggeren en tot turf te verwerken, het zogenaamde ‘slagturven’ of
11
12
13
14

Borger, Haartsen, Vesters, Horsten. Het Groene Hart: 37.
Veenmosveen bezit meer dan andere veensoorten het vermogen water vast te houden. Eenmaal droog
neemt het veen geen water meer op. Van deze irreversibiliteit is dankbaar gebruik gemaakt bij de
bereiding van turf. Zie Hesselink-Duursma en Wybrands. Kadastrale Atlas: 14.
Borger, Haartsen, Vesters, Horsten. Het Groene Hart: 37.
Van Houdt. Zuidplas 150 jaar droog: 6.
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Afbeelding 4. Turfslagers aan het werk op een prent van Abraham Rademaker, vrij naar een
prent uit 1608 van Claes Janz Visscher. Op de voorgrond zien we het baggeren en aanstampen
van turf. Op de achtergrond liggen stapels in blokjes gesneden turf te drogen, totdat het wordt
afgevoerd met een platbodem (bron: Noord Hollands Archief).

natte turfwinning.15 Deze nieuwe methode was zeer welkom, want de groeiende
bevolking en verstedelijking in de zestiende eeuw maakte dat er veel steen nodig was voor de bouw van stadsmuren en woningen. De steenovens draaiden op
volle toeren en daarom moest de turfwinning grootschaliger worden aangepakt.
Bovendien raakte de veenvoorraad boven de waterspiegel uitgeput.
Het winnen van turf was zwaar werk (afbeelding 4). Het slagturven werd gedaan vanaf de wal of vanaf boten. Met de baggerbeugel, een lange stok met een
baggernet en een scherpe rand, kon de veengrond tot op de klei worden losgesneden en vervolgens boven water worden gebracht. De turfbagger werd daarna
op de legakkers of zetwallen gestort om te drogen. Wanneer de bagger gedroogd
was, werd het in blokken verdeeld, opgestapeld en dagelijks gekeerd. Vaak werd
dit werk door vrouwen en kinderen gedaan. Afhankelijk van het weer waren de
turven na twaalf tot vijftien weken gereed om te worden verstookt.16 Turven kon
niet het hele jaar gedaan worden. Daarom waren de arbeiders naast turfslager vaak
ook landbouwer en veehouder. Het graafseizoen duurde ongeveer drie maanden.
Men begon ongeveer half maart: zou men eerder beginnen, dan zou de turf door
vorst aan de grond aangetast kunnen raken. Eind juni stopte men, omdat men de
kans liep dat de turf die later werd gestoken, niet droog werd. Het werk was hard,
maar de sociale status van de veenlieden in Zuid-Holland hoefde daar niet onder te
lijden. De turfwinners waren weliswaar minder welvarend dan hun dorpsgenoten,
15
16

H. Vuijsje en M. van de Veen-van Rijk. Lopen op dik water. Een reis door de Zuidplaspolder. Den Haag
2007: 16.
Knoester. Thuis in Zuidplas: 19.
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toch waren er ook veenboeren die goede winst maakten. Eind zeventiende eeuw
behoorden sommigen van hen zelfs tot de plaatselijke elite.17
De gevolgen van de turfwinning mochten voor de stad Gouda en voor sommige veenboeren zeer gunstig zijn; voor het landschap waren die desastreus. Het
opbaggeren van turf heeft het oorspronkelijke landschap van het Zuidplasgebied
onherkenbaar veranderd. Akkerbouw en veeteelt werd vrijwel onmogelijk, want
door overmatig slagturven ontstonden diepe veenplassen die niets meer op konden brengen. Veel boeren trokken uit de dorpen weg, omdat er voor hen geen
werk meer was. De veenplassen vormden bovendien een groot gevaar voor het
omringende land, doordat ze de oever ernstig beschadigden. Door wind en golfslag
breidden de plassen zich steeds verder uit en werden soms hele stukken land weggeslagen. Er werd gesproken van de ‘waterwolf ’.18 Verschillende maatregelen tegen
het gevaarlijke water werden genomen: in 1653 werd een octrooi uitgevaardigd
dat het vervenen binnen een straal van 900 roeden rond de stad Gouda verbood.19
Ook het Hoogheemraadschap van Schieland, waar het Zuidplasgebied onder viel,
probeerde de turfwinning een halt toe te roepen met verbodsbepalingen en vergunningen, maar de turfexploitatie bleek zo’n winstgevende onderneming dat het
veen vrijwel geheel werd afgegraven.20 Toen het grootste deel van het veen uit het
gebied van Schieland als turf was opgestookt, bleef er een plassengebied over dat
zich uitstrekte van Zoetermeer, Moerkapelle en Waddinxveen in het noorden tot
Rotterdam, Moordrecht en Gouda in het zuiden en oosten, slechts onderbroken
door ribben en wegen. De Zuidplas was een feit.
De turfwinning veroorzaakte gemengde gevoelens onder de plaatselijke bevolking. Enerzijds bezorgde het de streek een economisch voordeel, anderzijds
veranderde de omgeving zodanig van karakter dat het wonen er niet veilig meer
was. De Zuidplas vormde een dreigende watervlakte; mensen trokken er weg. Het
Zuideinde in Waddinxveen was zo’n straat die langzaam maar zeker werd weggeslagen door het water, zodat vele bewoners ergens anders een goed onderkomen
zochten. Aan het eind van de achttiende eeuw woonde er nog maar een enkeling.21
Bovendien profiteerden de bewoners zelf steeds minder van de goudmijn die de
turfindustrie ooit was: de turf raakte op en door het wegtrekken van de boeren en
turfslagers verarmde de streek.
Tegenwoordig is het ‘handschrift’ van de turfslagers nauwelijks meer in het
landschap te herkennen: de dankzij hen ontstane plas werd in later tijden drooggelegd. Alleen nog recreatieplas ’t Weegje herinnert aan de woeste plas die ooit een
grote bedreiging was.
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Afbeelding 5. Kaart van Isaak Tirion, circa 1750. De kaart toont de polders van Schieland en
de Krimpenerwaard met gemarkeerde stukken die verveend moesten worden. De Zuidplas is
weergegeven als de ‘Zevenhuizer en Waddingsvener en Nieuwerkerker Plas’
(bron: Nationaal Archief).

Ingenieur J.A. Beijerinck: drooglegging van de Zuidplas
De Beijerincklaan is een andere naam voor de provinciale weg N453 die loopt van
Waddinxveen door de Zuidplaspolder naar een afrit van de A12. Deze lange, rechte
laan omzoomd door bomen is genoemd naar Jan Anne Beijerinck (1800-1874), ingenieur bij de Waterstaat. Hij was degene die definitieve plannen maakte voor het
droogleggen van de Zuidplaspolder en de waterwolf uiteindelijk wist te trotseren.
Het landschap zoals we dat nu kennen, met een strak geregisseerd verkavelingspatroon, is grotendeels door deze man ontworpen.
Beijerinck was een gezaghebbend waterstaatkundige. Het droogleggen van de
Zuidplas was een van zijn eerste grote projecten. Later zou hij furore maken met
zijn plannen voor de droogmakerij van het Haarlemmermeer (1849-1852) en
maakte hij een - nooit uitgevoerd - ontwerp voor de inpoldering van de Zuiderzee
(1865). Zijn naam klonk zelfs door tot in het buitenland: in 1835 werd zijn advies
gevraagd bij het droogmaken en in cultuur brengen van de uitgestrekte moerassen in de omgeving van New Orleans, en in 1845 en 1851 schoot hij te hulp
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in Denemarken, waar havens aan de westkust van Sleeswijk, Holstein en Jutland
aangelegd zouden worden.22
Beijerinck was niet de eerste die zich over het probleem van de Zuidplas boog:
voor de drooglegging zijn vele plannen gemaakt (afbeelding 5). De eerste voornemens om de Zuidplas droog te maken, dateren van 1697. Veel voorstellen volgden,
onder andere in 1700, 1718 en 1779. In 1792 brachten de dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland de gevaarlijke situatie onder de aandacht van de Staten van
Holland, maar het verzoek om geld voor de droogmakingskosten werd afgewezen.
Rond de eeuwwisseling namen de klachten van omwonenden over hoge waterstanden toe. In die tijd bestond bijna het hele gebied tussen Gouda en Rotterdam uit
water. De grootste plas was de Grote of Gecombineerde Zuidplas, gelegen tussen
Zevenhuizen, Waddinxveen en Nieuwerkerk. Deze plas besloeg een oppervlakte
van 40 m2 en had een diepte van 5,88 meter. Tussen Waddinxveen en Hazerswoude
lag de kleinere Noordplas. Tussen de Hollandse IJssel en de Zuidplas lagen de
Moordsche en Nieuwerkerkse veenplassen, samen de Kleine Plas genoemd. Al deze
plassen waren ontstaan door het uitbaggeren van turf. Ze waren slechts door smalle
stukken grond van elkaar gescheiden en daarom was het gevaar voor aaneensluiting niet ondenkbaar. In 1801 brak de westelijke kade langs de Zuidplas door,
zodat de aangrenzende polder overstroomde. Hoewel er onder koning Lodewijk
Napoleon (1778-1846) stappen ondernomen werden om de waterplassen droog
te maken, bleef door praktische en politieke bezwaren het project rusten.23 Pas
nadat Koning Willem I (1772-1843) in 1816 de ernst van de situatie persoonlijk
was komen aanschouwen, werden de plannen concreet. Eigenlijk wilde men alle
wateren tussen Gouda en Rotterdam droogmaken, maar om praktische redenen
werd besloten zich te beperken tot de Zuidplas en enkele kleinere veenplassen ten
zuiden hiervan.24 Naar besluit van de koning werd in 1825 een rijkscommissie van
beheer en toezicht op de droogmaking van de Zuidplas benoemd. Deze commissie
werd bijgestaan door de jonge ingenieur Jan Anne Beijerinck.25
Het droogleggen van open water was geen nieuw verschijnsel. Al aan het eind
van de zestiende eeuw was er behoefte aan ‘nieuw land’ en werden plassen water
drooggemaakt met behulp van windmolens. Aanvankelijk werden voornamelijk
kleine meertjes drooggelegd, vaak in opdracht van lokale adel. Aan het begin van
de zeventiende eeuw werden grotere projecten opgezet door welgestelde kooplui,
zoals het droogleggen van het Beemstermeer, Bijlmermeer en Watergraafsmeer in
Noord-Holland. Deze particuliere droogmakerijen stokten aan het einde van de
achttiende eeuw. De resterende plassen - waaronder de Zuiplas - waren zo groot
en diep dat de droogmaking te kostbaar werd. Wel werd men er zich steeds meer
van bewust dat de plassen een groot overstromingsgevaar opleverden voor het over-
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gebleven land. Er zou een binnenzee kunnen ontstaan die zo groot was als het
Haarlemmermeer.
Het stoomgemaal werd voor het eerst uitgeprobeerd bij de drooglegging van
de Zuidplaspolder.26 Bemaling met behulp van windmolens was tot dan toe de
gebruikelijke manier om water droog te leggen. De stoommachine was nog geen
vertrouwd verschijnsel in het waterbeheer, maar de rijkscommissie die zich met
de droogmaking van de Zuidplas bezighield, besloot op advies van hoofdingenieur Vifquain te Brussel, expert op het gebied van stoommachines, een combinatie
van stoom- en windbemaling te gebruiken. Zo werd de Zuidplaspolder de eerste
Nederlandse droogmakerij waarbij gebruik gemaakt werd van stoomkracht.27
Het droogleggen van de Zuidplas was geen geringe klus: het heeft van 1825 tot
1843 geduurd voordat de taak was volbracht en maar liefst 1400 arbeiders hebben
eraan meegewerkt. Zij hadden het zwaar: ze woonden in ‘rieten keeten, waarin
weinig of geen gemakken te vinden zijn’, zo meldde Beijerinck in zijn verslag van
de drooglegging.28 De werkzaamheden gingen ook niet zonder slag of stoot. Er waren veel problemen door verzakkingen en conflicten met aannemers. In 1830 werd
het werk zelfs enkele jaren stilgelegd door geldgebrek als gevolg van de Belgische
opstand. Uiteindelijk kon na een voorschot van de minister van Koloniën het werk
worden voortgezet. Allereerst werd met behulp van dertig windmolens en twee
stoomgemalen de polder leeggemalen. Ook werd er een ringdijk met een 23 kilometer lange ringvaart aangelegd, die in een hoefijzervorm liep vanaf Waddinxveen
via Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen naar Moerkapelle. Deze ringvaart
was een essentieel onderdeel van het droogleggingsplan: niet alleen als boezem,
waarop het water uit de toekomstige polder zou kunnen worden uitgemalen, maar
vooral ook om de scheepvaartmogelijkheden te handhaven. De Zuidplas was immers een belangrijke verbinding tussen de Rotte en de Gouwe.29 In maart 1839
vielen de hogere gronden in de westelijke helft van de nieuwe polder droog en
begon men met het cultuurrijp maken. Op basis van een lijn tussen de kerken van
Moerkapelle en Moordrecht werd een raster ontworpen met daarin blokken van
ongeveer achthonderd bij achthonderd meter. De sloten eromheen werden ‘tochten’ genoemd. De grond werd geëgaliseerd, ontdaan van onkruid en bedekt met de
uitgegraven aarde van sloten en greppels. Daarna werd de grond ingezaaid, zodat
in het najaar van 1839 al meer dan 1000 hectare was bezaaid met wintergewassen.
Stoomgemalen moesten de taak van de molens overnemen om de waterstand te
regelen. Zo werd de droogmakerij spoedig in cultuur gebracht.
Bij het aanleggen van de Zuidplaspolder werd rekening gehouden met het uitbreken van de zogenaamde polderkoorts. Hoewel men nog niet zeker was van
de oorzaak van deze ziekte, bestond het vermoeden dat het iets te maken had
met stilstaand water. Inderdaad werd de koorts veroorzaakt door steken van de
26
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Afbeelding 6. Deze boerderij, met de veelbetekenende naam Graan voor Visch, is vlak na de
drooglegging van de Zuidplas gebouwd aan het Noordeinde in Waddinxveen (foto: Froukje van
der Meulen).

malariamug, die zich graag in stilstaand water ophoudt. Daarom werden niet alleen
twee hospitalen ingericht, maar ook vijf waterschuiten ingezet om de inwoners en
werklui, die voorheen hun drinkwater uit de Zuidplas haalden, van vers water te
voorzien. De maatregelen hadden een goede uitwerking: er kwam geen uitbraak
van polderkoorts.30
In 1841 besloot de commissie om over te gaan tot verkoop van de landerijen. Er verschenen boerderijen met toepasselijke namen als ‘Land voor Water’ en
‘Graan voor Visch’ (afbeelding 6). Het besluit tot verkoop kwam eigenlijk te snel:
de ontwatering was nog niet genoeg gevorderd, de wegen waren nog niet of slecht
bruikbaar en de beheersing van het polderpeil was nog niet optimaal. De eerste
jaren kwamen er dan ook veel klachten over wateroverlast en slecht berijdbare
wegen.31 Pas in 1876 moderniseerde het polderbestuur de bemaling. In dat jaar
werd een volledige stoombemaling ingevoerd en vanaf dat moment behoorde ernstig wateroverlast tot het verleden. De molens werden verkocht en afgebroken of
voor andere doeleinden gebruikt.32 De rijkscommissie was nu overbodig en het
beheer van de polder werd overgelaten aan een eigen bestuur. Het eerste bestuur
werd in 1843 benoemd en bestond uit een voorzitter (dijkgraaf ) en vier leden
(heemraden).33
30
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Ondanks de opstartproblemen betekende de door Beijerinck in gang gezette
drooglegging van de Zuidplas een grote opluchting voor de plaatselijke bevolking.
De gevaarlijke plas was bedwongen en daarvoor in de plaats waren vruchtbare
landerijen ontstaan. De landbouw kon weer een belangrijke plaats innemen, waardoor de welvaart in de polder werd bevorderd. Namen van boerderijen langs het
Waddinxveense Noordeinde als ‘Ons Genoegen’ en ‘Canaän’ bevestigen dit beeld.
Ook de arbeiders kregen uiteindelijk profijt van hun harde werk: “Duizenden landgenoten van de arbeidende en behoeftige klasse hebben bij den aanleg der werken
hun onderhoud gevonden, velen hunner zijn in den polder gevestigd gebleven en
vinden daar als boerenarbeiders een zeker en nuttig bestaan,” meldde Beijerinck in
zijn verslag van de drooglegging.34 Toch moet de toegenomen welvaart relatief worden gezien: uit een onderzoek naar de sociaal-economische situatie in Moordrecht
na 1855 blijkt dat veel arbeiders in armoede leefden. Vrouwen en kinderen werkten op het land en in fabrieken en ook waren er veel bedelaars en problemen door
overmatig alcoholgebruik.35

Overheid, industrie en bewoners: verrommeling en de
identiteit van de Zuidplaspolder
Veel sporen die herinneren aan de tijd van Beijerinck zijn verdwenen. Bijna alle
molens die de polder hebben drooggemalen, zijn afgebroken. Stoomgemalen zijn
vervangen door nieuwe, elektrische exemplaren of hebben hun functie verloren.
De loop van watergangen en sloten is door bebouwing verstoord. Van het landelijke polderkarakter in de Zuidplas blijft steeds minder over. Door beleidsplannen
van de overheid en de druk van de industrie is de polder de afgelopen vijftig jaar
sterk ‘verrommeld’ (afbeelding 7). De strategische ligging midden in de Randstad
maakte het gebied aantrekkelijk voor transport- en logistieke bedrijvigheid, zodat
een groot netwerk van spoor- en snelwegen werd aangelegd. Grote oppervlakten
land werden door uitbreidingen van de in de Zuidplaspolder gelegen dorpen bebouwd met woningen, straten en pleinen. In de jaren zestig werd een deel van de
polder bestemd tot overloopgebied voor de glastuinbouw uit het Westland.
Deze veranderingen zijn niet zonder gevolgen gebleven voor het landschap van
de Zuidplaspolder. De veenbodem is eigenlijk niet geschikt voor deze grote veranderingen. Veen is een beweeglijk landschap: als op een plek wordt gebouwd,
komt op een andere plek tegendruk, die zich uit in de vorm van veenbonken die
spontaan omhoogrijzen in het land. Ook verzakking van huizen is daarvan een
gevolg. Bovendien: is bouwen in het ‘afvoerputje van Nederland’, met een groot
overstromingsriscio, überhaupt verstandig? Hoewel gebleken is dat dit niet zo risicovol is als gedacht, worden hierbij nog steeds vraagtekens geplaatst.36
Het resultaat van de verrommeling is dat de Zuidplas nu ‘relatief laag wordt gewaardeerd op het punt cultuurhistorie’, zoals het wordt uitgedrukt in de Gebiedsatlas
van de projectorganisatie Driehoek Rotterdam Zoetermeer Gouda / Zuidplas
34
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Afbeelding 7. Nieuwe bouwprojecten veranderen het karakter van het open landschap in de
Zuidplaspolder (foto: Froukje van der Meulen).

(2003), een samenwerkingsverband van de vijf Zuidplasgemeenten en achttien
regionale organisaties.37 De polder heeft een ‘karig’ profiel en een ‘magere structuur’ die sterk is aangetast door nieuwe bebouwing en wegen. De overheid had de
zwaar aangetaste polder al eerder opgegeven en besloot in de Nota Ruimte (2004)
de transformatie van de polder zelfs aan te moedigen: de Zuidplas werd uit het
Groene Hart gehaald en aangewezen als opvanggebied voor de stedelijke druk van
Gouda en Rotterdam.38 In de polder zouden wel 30.000 nieuwe woningen moeten
komen, plus tweehonderd hectare bedrijventerrein. Ook moest de glastuinbouw
worden uitgebreid met tweehonderd hectare. Voor het traditionele boerenbedrijf
was in deze plannen nauwelijks meer plaats.39 Het Groene Hart is daarentegen
aangewezen als een van de twintig Nationale Landschappen (Nota Ruimte, voorjaar 2006).40 Wie hier wil bouwen, zal rekening moeten houden met de vooraf
bepaalde kernkwaliteiten, zoals ‘zeer open landschap’, ‘verkavelingspatroon’ en
‘groen door beplante dijken en kades’.41 In de Zuidplaspolder hoeft dat dus niet.
Toch is dit ook nog steeds een open landschap, met smalle sloten die doorlopen
tot aan de horizon. De verkavelingsinrichting, zoals Beijerinck die bedacht heeft,
is grotendeels bewaard gebleven. Het typische lage, weidse land, met af en toe
verrassende hoogteverschillen ontstaan door dijken en inklinkingen, is nog op veel
plaatsen te zien. Oude boerderijen en gemalen, zoals het uit 1878 stammende
gemaal Van Gennep, tegenwoordig in gebruik als woonhuis, staat er nog. Nog niet
37
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alles is verloren. Echter, als de plannen van de overheid door zouden gaan, wordt
de Zuidplaspolder een voortzetting van de Randstad: een grote stadswijk en een
ideale uitvalsbasis voor forensen door de aansluiting op de A20 en de A12.
Het is opvallend dat de jonge droogmakerij als landschapstype in Nederland
doorgaans niet erg hoog wordt gewaardeerd. De grootschaligheid en rechtlijnigheid maakt dat droogmakerijen minder aantrekkelijk zijn voor recreatie en toerisme dan kleinschalige landschappen. Bovendien zijn ze juist door hun moderne
opzet geschikt voor modernisering en schaalvergroting. Het feit dat de landschappen relatief jong zijn, maakt ze ook kwetsbaar. Van oorsprong oudere landschappen zijn voor velen toch waardevoller.42 Toch hebben droogmakerijen zoals de
Zuidplaspolder wel degelijk hun eigen karakteristieken. De droogmakerij is een
typisch Nederlands landschap - maar liefst 95% van alle Europese droogmakerijen
liggen in Nederland. Het vlakke land met de rationele, rechte Mondriaanlijnen
maakt van de polders cultuurlandschappen pur sang, waar de invloed van de mens
duidelijk is te herkennen. Ze zijn het product van een optimistische tijdsgeest,
waarin de superioriteit van de mens over de natuur en de maakbaarheid van de
samenleving tot uitdrukking komt: God created the world, but the Dutch created
Holland. Voor het cultuurhistorisch belang is echter weinig oog.43
Sinds enkele jaren is er echter een tegenbeweging op gang gekomen. Zo
voert een landschapsarchitect Adriaan Geuze al enkele jaren hardnekkig strijd
tegen grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder.44 Volgens hem is de eeuwenoude Hollandse traditie van land maken en masterplanning in een generatie ontaard in een desastreus gebrek aan visie op de inrichting van Nederland.
Projectontwikkelaars, planologen, architecten, politiek en overheden houden elkaar met bestemmingsplannen en beroepsprocedures in de greep. Ook onder de
bewoners van de Zuidplaspolder is steeds meer behoefte aan het behouden van
het landschappelijk karakter van het gebied. Ze protesteren tegen nieuwe industrieterreinen of nieuwbouwwijken en weigeren hun oude woning af te staan voor
plannen van de gemeente - kortom: ze komen op voor hun eigen, lokale erfgoed.
In 2005 werd door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Driehoek
RZG / Zuidplas een onderzoek gestart naar de ‘culturele identiteit’ van het gebied.
Door overleg met bewoners en gebruikers van de polder is het karakter van het
gebied vastgelegd en zijn belangrijke ‘identiteitsdragers’ bepaald: de ringvaart, het
polderlandschap en de dorpen.45 Naar aanleiding hiervan werd ook een aantal toeristische wandelroutes gemaakt.
De laatste jaren is er steeds meer twijfel ontstaan over de grote plannen voor
de Zuidplaspolder. Niet alleen vanwege de lastige opgave om op grote schaal te
bouwen op veengrond, maar ook vanwege de verwachte afname van de bevolkingsomvang en de huidige crisis in de woningmarkt. In de zomer van 2011 riep de
Raad van State een deel van de nieuwbouwplannen een halt toe. Eind januari 2012
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besloten de Provinciale Staten bovendien dat er aanzienlijk minder huizen worden
gebouwd dan aanvankelijk gepland: het aantal tot 2030 te bouwen woningen is
bijgesteld van 30.000 naar 15.000.46

Besluit
De Zuidplaspolder heeft veel gedaanteverwisselingen ondergaan. Van ontginning,
inklinking en afgraving van het veen naar het ontstaan van de Zuidplas; van drooglegging en omzetting in landbouwgebied naar een geleidelijke verrommeling en
bebouwing en tenslotte de huidige fase van grootschalige bouwplannen. Door
mensenhanden gemaakt en in stand gehouden, vernietigd en weer opgebouwd, is
de Zuidplaspolder een landschap dat afhankelijk is geweest van veel verschillende
groepen en individuen, die elk hun ideeën en plannen tot uiting wilden brengen
in het landschap. Sommigen zorgden voor een rationele planning en ordening van
het landschap. Dankzij hen was het voor de bewoners mogelijk het voorheen zo
woeste land te bewerken en er hun brood te verdienen. Anderen hadden juist een
versnipperend effect op het landschap. Zij voerden veranderingen door zonder het
belang van het geheel in de gaten te houden en veroorzaakten daardoor nadelige
gevolgen voor de leefomgeving.
Niet alleen in de Zuidplaspolder, maar ook wereldwijd is er sinds de jaren
tachtig en negentig een toenemende belangstelling voor de erfenis van het verleden
waar te nemen.47 Ondanks alle grote veranderingen die de Zuidplaspolder de komende tijd te wachten staan, bestaat er de laatste jaren een voorzichtige neiging tot
het behoud van het landschap zoals het er nu nog is. De Zuidplaspolder, zoals die
door Beijerinck tot stand is gekomen, heeft nog altijd betekenis voor de bewoners.
In het stedelijke geweld van de oprukkende Randstad probeert de Zuidplas haar
polderidentiteit zorgvuldig staande te houden. Hier lijkt een rol te zijn weggelegd
voor een nieuwe auteur: niet iemand die een glazen stolp over het landschap wil
zetten, maar iemand die ontwikkeling in de Zuidplaspolder wil stimuleren zonder
de geschiedenis van het landschap te vergeten.
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zie o.a. D. Lowenthal. The heritage crusade and the spoils of history. Cambridge 1998 en R. van der
Laarse (red.). Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering. Amsterdam 2005.
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