NOORDELIJKE
IJDIJKEN
EN
OMGEVING
IN
DE TIJD

3 0 0 0 v. C h r . - h e d e n

300 vC- 800 nC
Periode waarin er volop in
het Oer IJ-estuarium wordt
gewoond. Hiervoor woonde
men voornamelijk op
strandwallen.
200/150 vC
Achter de min of meer gesloten strandwallen verzoet
het milieu van het Oer IJ-estuarium, de grondwaterstand
stijgt en er vindt veengroei
plaats. Het Zeegat van het
OerIJ bij Castricum is verzand.
100 vC
De Friese cultuur is inmiddels dominant geworden.
Alle inheemse stammen
zijn verdreven, danwel opgenomen in de Friese cultuur.

3e-2e eeuw vC. Bewoning bij
Assendelft-Krommenie (zwarte
stippen: opgravingen).

700 vC
De Zaanstreek en Waterland
zijn geheel verland. Het gebied ligt redelijk beschermd
t.o.v. de zee. Vanuit het OerIJ
bij Assendelft en Krommenie is een krekensysteem
ontstaan dat tot diep in het
veengebied doordringt.

2500 vC
De oudste bekende woonplaats/boerderij uit de Assendelver Polder. Er wordt
af en toe in het veen ten
oosten van het duingebied
bij Heemskerk gewoond
(Assendelft/ Krommenie).
Waarschijnlijk trokken deze
mensen in droge perioden
het veen in, en kwamen weer
op de strandwallen terug
gedurende natte perioden
(transgressies).

-500

600/500 vC Het Oer IJ
wordt een getijdengebied.
Er zijn vondsten bekend van
Fries aardewerk in het estuarium. De invloed van Friezen
uit het noorden neemt toe.

-1500

-2000

2600 vC.
De oudste bekende terpen
(bij Aartswoude en Kolhorn)
worden in West-Nederland
opgeworpen.

-2500

-3000
v.Chr.

3000 vC.
Begin van het Oer IJ-estuarium. De Rijn loost via
het Oer IJ een deel van haar
water in zee. Ook andere riviertjes zoals de veenstromen
Beemster, Spaarne en Zaan
wateren erop af.
De eerste vaste bewoners,
voornamelijk boeren, vestigen zich op de strandwallen
en op de hoge oeverwallen
die langs de geulen in het
toenmalige Westfriese waddengebied bestaan.

Oer IJ, 1000 vC.
Bij Castricum mondt het Oer IJ nog tot
het begin van de jaartelling in zee uit.

-1000

Noord Holland, 3000 vC.

15/14 vC
Romeinse troepen van
Caesar trekken naar het noorden en brengen de Friezen
(deels) onder controle.
28 nC
Friezen komen in opstand tegen de Romeinen. Ze belegeren fort Flevum (Velsen I).
Vanaf 47 nC vormt de Oude
Rijn de noordelijke grens van
het Romeinse Rijk. Daarvoor
was er een periode waarin
de Friezen half onderworpen
waren.

800
Karel de Grote
geeft opdracht tot codificatie
van het ongeschreven gewoonterecht der onderworpen volkeren. In 802 leidt dit
tot de uitvaardiging van de
Lex Frisionum, dit wetboek
was gebaseerd op de oude
Friese wetten, aangevuld met
Frankische regels.

1000
Vanuit de bewoonde duinen en
strandwallen begint men, op zoek
naar nieuwe landbouwgrond, het
veen te ontginnen. De abdij van
Egmond (opgericht in 922) speelt
hierbij een belangrijke rol. De
ontginning is ook religieus geïnspireerd. Het gaat om het opruimen van gebieden die niet pluis
zijn, waar de duivel zit in nevelige
bossen. Vervolgens worden nieuwe
dorpen en kerken in de veengebieden gesticht. Verder landinwaarts
wordt vanuit veenrivieren, zoals
het Twiske, ontgonnen. Haaks op
de veenstromen worden op regelmatige afstand van elkaar sloten
gegraven tegen de helling van het
veenkussen op. In Noord Holland
hebben de veenkavels vaak een
afmeting van 110x1000m. Na het
in gebruik nemen als akkerland
klinkt het veen door ontwatering
en oxydatie van de bovenlaag snel
in (1-2 cm/jaar).

1000

754-925
Karolingische tijd. De
Friezen zijn opgenomen in
het Frankische Rijk. In deze
periode rukt het leenstelsel
op in de Nederlanden.

Een ongerept veengebied in
Noord-Duitsland. Dit gebied heeft
nog steeds een brak watermilieu
en lijkt in dat opzicht op de randen
van de Hollandse veenkussens in
de 8e eeuw.

900

719
Karel Martel verdrijft de Friezen
tot voorbij Velsen; in het kielzog
van de Frankische veroveraars volgen Angelsaxische missionarissen.
De kerstening van Noord Holland
begint. Niet-christenen worden
heidenen genoemd. Dit betekent
letterlijk ‘mensen van de heide’.
De heide stond voor al het onontgonnen gebied. Hier leefden de
Friezen, die een natuurgodsdienst hadden. Ze kenden meerdere
goden en vereerden heilige wouden
en bronnen. Om de Friezen daadwerkelijk te kunnen bekeren, zijn
tal van heidense feesten en goden
in de christelijke godsdienst opgenomen. Voorbeelden hiervan
zijn: woensdag (Wodan) en donderdag (Donar).

800

550-750
Friese koningen
hebben een handelsrijk opgebouwd
dat het gebied beheerst tussen Denemarken, Engeland en Rijnland.
In Nederland wo-nen de meeste
mensen in de kustgebieden. In de
8e eeuw wonen er op de geestgronden en op de Friese en Groningse
kwelders tot 20 mensen/ km2,
terwijl in de rest van Nederland
ongeveer 4 à 5 per km2 wonen.

500

300

400-550 nC Bewoningshiaat . Het Romeinse Rijk is
ingestort. Bewoners van het
Hollandse kustgebied trekken naar het zuiden (richting
Gallië).

200

100

0

0-400 nC
Het Oer IJ-estuarium is een
zeer welvarend gebied met
honderden florerende veehouderijen. Zie kaart 100nC.
Dankzij de natte condities
van het Oer IJ-estuarium zijn
resten van deze bloeiperiode
voor een groot deel in de bodem bewaard gebleven. Deze
bieden een schat aan informatie over onze pré-christelijke voorouders, die een
natuurgodsdienst kenden.

Vanaf 550
De bevolking begint weer toe te nemen. Vooral
vanwe-ge de komst van Friese immigranten uit het Duitse/Deense
kustgebied. Deze worden ook wel
de Nieuwe Friezen genoemd. Een
klein deel van de Oude Friezen
woont er nog; er vindt een uitwisseling van beide culturen plaats.

400

300/400 nC
Saxische invallen bedreigen
de Romeinse vrede. Steden
en dorpen worden verlaten.
Het wonen in het Oer IJ-estuarium wordt problematisch
vanwege een klimatologische
transgressieperiode. Het
veengebied wordt natter.

Pionierswoningen in een veenontginning.

Noord Holland, 800 nC.

600

Bewoning langs het Oer IJ, 100 nC.

700

Romeinse forten en bewoning, 16-50 nC.

Het klimaat wordt warmer,
de zeespiegel begint weer
te stijgen. De groei van
het veenpakket komt tot
stilstand en het bestaande
veen droogt uit en zakt in.
Steeds verder landinwaarts
dringende zeearmen zorgen
voor een snelle afwatering van de sponsachtige
veenkussens. Kusterosie
vindt plaats (vergemakkelijkt
door de ontbossing van de
strandwallen/oude duinen),
uit het vrijkomende zand ontstaan de jonge duinen. Vanaf
800 wordt er intensiever en
meer permanent gewoond in
het veengebied. Er wordt gewoond op plaatsen waar de
veenwildernis door de nabijheid van de zee al enigszins een natuurlijke afwatering kent, zodat zich in de
bovengrond een stevige zode
heeft kunnen vormen. Tussen
800 en 1250 vertienvoudigt
de bevolking in NL zich (van
100.000 naar 1 miljoen).

1214
1219

Ontginning van Assendelft en de Zaanstreek, 11e-14e eeuw

Het IJ was rond 1250 onder 3
vorstendommen verdeeld: het
Graafschap Holland, de Friese
Landen en het Bisdom Utrecht.
1245 Haarlem krijgt
stadsrecht.
1248 Watersnood
1250-1500 De bevolkingsgroei in Holland stagneert.
1254 Alkmaar krijgt
stadsrecht.
1254 Afdamming van de
zuidelijke monding van de
Rekere in de Schermer.
1262 Watersnood
1264 Afdamming van de
noordelijke monding van de
Rekere met de Rekeredam
(nu Krabbendam).
13e eeuw
Westzaan,
Krommenie & Krommeniedijk worden bevorderd tot
Heerlijkheid van Zaanden.

Middeleeuwse bedijkingen

1273-1274
Opstand der Kennemers.
1275
Graaf Floris V
geeft de ‘mensen die wonen
bij de dam in de Amstel’
vrijheid van tol door het hele
graafschap Holland.

Watersnood
Watersnood

1200

1000

1050

11 eeuw
Waterland wordt door vrije
Friese boeren, afkomstig uit
het noorden ontgonnen. De
ontginning vindt plaats vanaf
het Almere.
e

11e eeuw
De eerste Noordhollandse
zeedijkjes worden opgeworpen. Dit waren waarschijnlijk
‘groene’ of aarden dijken,
met aan de zeezijde voldoende vooroevers of voorland.
Het voorland, ‘de ziel van
de dijk’, diende om de slag
van het water te breken.
Kalfde het voorland af en
kwam de zee tegen de dijk te
staan, dan legde men er een
inlaagdijk achter. Deze was
altijd langer dan de hoofddijk
en dus duurder in aanleg en
onderhoud. Zo lang mogelijk
had men de verplichting de
oude dijk te onderhouden.
Was deze tenslotte niet
meer te houden, dan werd
de inlaagdijk hoofddijk. Het
voormalig binnendijkse land
fungeerde dan als voorland.

12e-13e eeuw
Veel veenontginningen in
Noord-Holland zijn vanwege
de inklinking van het veen
op gemiddeld zeeniveau komen te liggen. Het land is
steeds kwetsbaarder voor de
invloed van de zee. Stormvloeden leiden vaker tot watersnoodrampen. Veenstromen groeien uit tot meren,
ontgonnen land verdwijnt
weer in zee. Het moerassige,
ondiepe Almere is na de afbraak van de veenkussens
tussen Wieringen en Friesland in een grote Zuiderzee
veranderd. Het zo ontstane
Noordhollandse binnenmerengebied dat in open
verbinding met de Zuiderzee staat, wordt later de
Schermerboezem genoemd.
In deze periode wordt
begonnen met de aanleg van
de grote omringdijken rond
West-Friesland, Waterland,
Zeevang, Oost- en Westzaan.
Niet bekend is wanneer deze
exact zijn aangelegd.

1100

Schema inklinking land als gevolg van ontginning en oxydatie.

Watersnood
Watersnood
Watersnood
Watersnood

1150

1135
1163
1170
1196

vanaf 12e eeuw
Een nieuwe overheidsinstelling ontstaat: het waterschap;
bij dijkaanleg en het onderhoud ervan is het gebruikelijk dat de belanghebbende
dorpen het initiatief nemen.
Aan de graaf vragen ze om
de samenwerking te sanctioneren, dat wil zeggen dat hij
het bestuur over het waterstaatswerk met publiekrechtelijk gezag bekleedt,
waardoor het nalatigen kan
dwingen de voorgeschreven
werken uit te voeren. De
bestuursinrichting van een
waterschap is als volgt: ieder
dorp krijgt een gedeelte van
de dijk te onderhouden (een
park). De parken worden
verdeeld in slagen die door
de buren (hoeven) worden
onderhouden, evenredig naar
grondoppervlakte. Schout
en schepenen van het dorp
beoordelen (als dijkgraaf
en heemraden) of de onderhoudsplichtigen hun taken
hebben verricht. De dijkwerkzaamheden worden per
dorp geregeld door een vertegenwoordiger van de buren,
de waarschap. De gehele dijk
wordt geschouwd (schoutambacht) door de dijkgraaf/
schout van het meest belanghebbende dorp.

1298
Beverwijk krijgt stadsrecht.
1300
Amsterdam krijgt stadsrecht.
1300
Voltooiing omringdijken
rond Zeevang, Oost- en
Westzaan.

1250

1307
1318

Watersnood
Watersnood

1325
Afsluiting van de Zaan met
de Knollendam (noordzijde).
1327 Oprichting Heemraadschap van de Assendelverzeedijk (1327-1908).
1334
1343
1344

St. Clemensvloed
Watersnood
Watersnood

Nieuwendam (get. Van Deventer ca.1560). Ter compensatie voor het
afdammen van de Purmer Ee, kregen de inwoners van Monnickendam diverse privileges, waaronder vrijstelling van alle tolheffingen.

1350

1401
Afsluiting van de Purmer
Ee bij Monnickendam met
de Nieuwendam (ca.540m);
oprichting College van
Dammeesteren van den
Nieuwendam (1401-1921).
1408
Eerste
windwatermolens in Noord
Holland (bij Alkmaar).
Natte vervening, ook wel slagturven genoemd, met gebruik
van de baggerbeugel
1356 Monnickendam
en Enkhuizen krijgen
stadsrecht.

1357
Afsluiting
van de Krommenije met
de Nieuwendam.

1357 Edam en Hoorn
krijgen stadsrecht.

1375
1394

Watersnood
Watersnood

1410 Pumerend krijgt
stadsrecht.
1404
1409
1421
1424
1436,
1464

1e St. Elisabethsvloed
Watersnood
2e St. Elisabethsvloed
3e St. Elisabethsvloed
1446, 1451, 1452,
Watersnoodjaren

vanaf 16e eeuw
introductie binnenkruier: een
molen met draaibare kap
Schematische weergave dijkdoorbraak en het ontstaan van
een breek.
1477
Eerste Cosmas- en
Damianusvloed.
Dood van Karel de Stoute;
politieke en economische crisis; positie van de haven van
Amsterdam in internationaal
opzicht wordt belangrijker
dan die van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.
1483
1495
1499

Watersnood
Watersnood
Watersnood

2e helft 15e eeuw –1570
Waterlandse Gouden Eeuw:
voornamel. zeevaart/visserij.

vanaf 16e eeuw
Natte vervening voor de
turfwinning wordt op
grote schaal mogelijk
door de toepassing van de
baggerbeugel (een lange
houten stok met daaraan
bevestigd een ijzeren ring
met een net).
vanaf 16e eeuw
Kaaldijken, dijken zonder
voorland, worden d.m.v.
wierriemen versterkt. Het
wier wordt d.m.v. een
netwerk van houten paaltjes
op zijn plaats gehouden.
In het water voor de
dijk worden golfbrekers
(beschoeiing van hoge
houten palen) geplaatst.

1500

1290
Afsluiting van de Zaan
met de Hoge- of Zaandam
(zuidzijde).

Schepradmolen
(Hier afgebeeld: Beemstermolen
gebouwd door F. Schoorl, 1816)

1450

voor 1288
De St.Aagtendijk komt
gereed: oprichting voorloper
van Heemraadschap van de
Sint Aagtendijk (13e eeuw1921); de dijk was verstoeld
over Heemskerk, Uitgeest,
Wijk aan Duin, Castricum,
Bakkum en Limmen. De
schouw over het geheel
werd gevoerd door schout en
schepenen van Beverwijk.

1400

1287 Watersnood

1400

1350

1282
Floris V (1254-1296)
verslaat de Friezen in WestFriesland en Waterland.

Er ontstaat een nieuwe geografie. Waar eerst het stromenstelsel van veenriviertjes
de verbindende eenheid van
het veenontginningslandschap was, en het veenkussen de scheiding, is nu het
water juist barrière geworden en vormt de dijkring de
nieuwe eenheid.
Vanwege de inklinking van
de Noordhollandse bodem
richten boeren zich steeds
meer op extensieve veeteelt.
Veel arbeidskrachten trekken
naar de steden en/of komen
in de scheepvaart en visserij
terecht. (Waterland omstreeks 1100 heeft ca.10.000
inwoners, 400 jaar later nog
maar 5.000). Dorpen verplaatsen zich van veenontginningslinten meer en meer
richting zeedijken en binnenhavens. Na het afsluiten van
de Schermerboezem d.m.v.
omringdijken, dammen en
sluizen, verplaatst veel binnenlandse handel zich naar
de zeehavens aan de Zuiderzee. Steden worden welvarender, waardoor de vraag
naar turf toeneemt (verwarming huizen, bierbrouwerijen
en steenbakkerijen).

1300

1276
De inwoners van Westzaan
en Wormer krijgen van de
Staten van Holland privileges
voor hun heldhaftige strijd
tegen de West-Friezen. Ze
mogen voortaan met hun
schepen tolvrij door heel
Holland en Zeeland varen.

1585
Blokkade van
de Schelde bij Antwerpen;
verplaatsing van wereldhandel naar Amsterdam.
1589 Simon Stevin (15481620) verkrijgt een octrooi
op de molengang (dit principe werd al in 1486 toegepast bij Haastrecht). In 1600
schrijft Stevin Vande Oirdening der Steden (1649 gepubliceerd) en in 1617 publiceert hij Nieuwe Maniere van
Sterctebou door Spilsluysen,
waarin hij verbeteringen
voorstelt voor uitwaterings-,
schut- en spilsluizen.

Watersnood
Watersnood

eind 16e eeuw
Uitvinding zaagmolen; de
Zaanstreek groeit uit tot een
van de grootste industriegebieden van Europa (hout,
scheepsbouw, papier, olie,
verf, beschuit). Belangrijke
voorwaarden voor het succes zijn: de nabijheid van de
handelsstad Amsterdam, de
goede bereikbaarheid van
het gebied, de beschikbaarheid van goedkope energie
en arbeidskracht. Daarnaast
heeft de Zaanstreek enkele
voordelen t.o.v. haar grote
buur Amsterdam: voldoende
ruimte en het ontbreken van
een protectionistische gildenstructuur.

1590

1572-1578
Spaanse
troepen in Noord Holland.
Voor het eerst in de geschiedenis wordt het principe van
inundatie toegepast om de
vijand op afstand te houden.
Het land wordt onder 30 cm
water gezet, onvoldoende
diep om te bevaren en voor
voetgangers onbegaanbaar,
mede omdat alle sloten
onzichtbaar zijn geworden.

1590
1597

1580

Watersnood
Longiusvloed
Watersnood

1570 Allerheiligenvloed
1571, 1573, 1575, 1577,
1582, 1586 Watersnoodjaren

1570

1552
1559
1566

1565
Heemraadschap van de
Uitwaterende Sluizen (voorloper Hoogheemraadschap
van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en
Westfriesland) krijgt een
zelfstandig bestuurscollege:
dijkgraaf, vijf heemraden,
rentmeester en secretaris. Het
college diende te zorgen voor
de aanleg en het onderhoud
van de noodzakelijk geachte
werken en de schouw uit te
voeren. Ook kon het boetes
en straffen opleggen. De
regels werden vastgelegd in
‘keuren’. Verder werden er
tien waarschappen benoemd,
vertegenwoordigers van de
onderhoudsplichtige dorpen,
die toezicht moesten houden
op het bestuur.

‘Hollandia pars, nunc Waterlandia’, Christiaan Sgrooten, ca.1576

Molengang; schepradmolens hadden
slechts een opvoerhoogte van 1 à 1,6m.
Door molens op verschillende hoogten achter
elkaar te plaatsen konden diepere polders worden bemalen.

1560

1550-1750
Kleine IJstijd;
de zeespiegel daalt.

‘Caerte van Noorthollant‘, J.J. Bijlhamer, 1572

1550

1510

1500

1533 Het Achtermeer bij
Alkmaar is de eerste droogmakerij ter wereld (voor zover bekend); de introductie
van de binnenkruiende watermolen in Noord Holland
(begin 16e eeuw), maakt het
technisch mogelijk om meren
droog te malen. Deze molen,
waarvan de kap draaibaar
is, kan ‘op de wind gezet’
worden. Later wordt ook de
bovenkruier geïntroduceerd,
waarbij het draaimechaniek
aan de buitenzijde zit.

Andries Vierlingh (15071579) schrijft aan het eind
van zijn leven van dijkenbouw het Tractaet van Dyckagie. (pas in 1920 gepubliceerd). Zijn theorie richt zich
op het maken van zeedijken.
Het beste is om de zee zoveel
mogelijk ruimte te geven en
via glooiende steenhellingen
de golf te breken. Verder beschrijft hij o.a. kruis- en duikeldammen. Een belangrijke
uitspraak van hem is: ‘Hoe
meer men de zee toegeeft,
des te meer wil zij hebben’.

1544
Na klachten over wateroverlast in het Noorderkwartier,
geeft Keizer Karel V aan
Van Bronckhorst en Stalpaert
van der Wiele opdracht om
alle betrokken bestuurders te
gaan horen en tot een oplossing te komen. Problemen
ontstaan vooral daar waar
sprake is van conflicterende
belangen. Een voorbeeld:
Edam is een belangrijke
Zuiderzeehaven en wil daarom geen gesloten sluis. De
open verbinding zorgt ervoor
dat de haven door- en diepgespoeld wordt en is daarnaast een goede visplek. Het
achterland daarentegen wil
d.m.v. een sluis de invloed
van de zee in hun polders
terugdringen.

1540

1502, 1508, 1509, 1514
1520, 1530, 1532, 1542
Watersnoodjaren

1534
Keizer Karel V vaardigt
een verordening uit waarin
eigenaars van percelen aan
de zeedijken in het Noorderkwartier dijklast krijgen opgelegd. Daarvoor rustte de
dijklast alleen op agrarisch
land, dat inmiddels nauwelijks waarde meer had, waardoor de boeren hun dijkplichten niet meer konden
opbrengen.

1520

Keizer Karel V (1500-1558)

Kaart van het IJ en het Wijkermeer, 1565

1530

Slot Assumburg, eind 16e eeuw.
De heren van Assendelft bezaten de
visrechten van de Nieuwendam

Kaart Sinck, 1616

Trekschuit met jaagpaard van het veer
tussen Amsterdam en Monnickendam
tpv Broek in Waterland, 18e eeuw

1690

1680

1670

1631
Opening van de trekvaart tussen Amsterdam en Haarlem; er
kan nu onder alle weersomstandigheden en volgens een vaste
dienstregeling worden gevaren.

1660

1608-1612
Drooglegging Beemster; Jan
Pietrsz. Dou vindt de Hollandse cirkel uit (nieuw hoekmeetinstrument) en schrijft
Practijck des Landmetens (samen met J. Sems).

1650

1610

1600

1602, 1609, 1610, 1612,
1615, 1616, 1625, 1627,
1628 Watersnoodjaren

17e eeuw
Amsterdamse Gouden Eeuw;
de economieën van Waterland
en de Zaanstreek richten zich
steeds meer op Amsterdam
(toelevering van graan, vlees,
zuivelproducten, vis, schepen
en arbeidskrachten).

1640

1602 Oprichting V.O.C
(†1795); samen met de de
W.I.C. (1621-1791) hadden
de compagnieën rond 1650
ongeveer 1800 schepen en
30.000 mensen in dienst.

Practijck des Landmetens, 1612

1620

rond 1600
Ontwikkeling
van de ‘moderne’ stolp, een
boerderij die vanwege zijn
grote efficiëntie in bouwmethodiek en functioneren veel
gebruikt is bij de kolonisatie
van droogmakerijen. Zowel
het woon- als het bedrijfsgedeelte zijn verenigd onder één
piramidaal dak. In het midden
van de boerderij bevindt zich
het vierkante hooihuis; de
overige ruimtes zijn hieromheen gegroepeerd.

1630

De Eenhoorn, De Beemster

‘De sluizen en duikers in Waterland’, J.Backer
‘De banne-polder Oostzaan’, J. Leupenius, 1693
Hoge Dam, Zaandam, 1648
1631
1634
Symon Hulsebos verkrijgt
octrooi op een constructie uitgerust met een vijzel die door
wind- of paardenkracht aangedreven kan worden; pas in de
Vijzelmolen
19e eeuw wordt deze techniek
1632
op grote schaal toegepast, vanHoge Dam, 18e eeuw
Installatie molens bij Monnic
wege de hoge kosten die een
kendam & Uitdam tbv geverbouwing van scheprad naar
1643, 1651, 1662, 1665,
meenschappelijke boezemvijzel met zich meebrengt.
1669 Watersnoodjaren
bemaling Waterland; Waterca. 1660
1635 Watersnood
land is weer geschikt voor
Vrijwel alle Hollandse steden
akkerbouw en veeteelt, maar
1641
zijn aangesloten op het
begint opnieuw te zakken;
Jan Adriaensz. Leeghwater
trekvaartennetwerk; ontstaan
de ebsluizen bij Oostzaan,
(1575-1650) publiceert het
van Holland als een handelsBuiksloot, Nieuwendam en
Haerlemmermeer-boek, een
metropool van een ongeDurgerdam functione-ren
pleidooi voor het droogmaken
woon, regionaal type, gekenniet meer goed vanwege vervan de Haarlemmermeerpolder; merkt door een hoog ontwikzanding van de Zuiderzee en
Leeghwater was berokken bij
‘Gezicht op Beverwijk vanaf het Wijkermeer’
keld transportstelsel en een
het dalende bodempeil van
de droogmaking van BeemSalomon van Ruysdael, 1661
concurrerende symbiose van
het vasteland; ze worden verster (1612), Purmer (1622),
de steden, met Amsterdam
bouwd tot schutsluizen.
1675, 1681, 1682, 1683,
1660-1813
Wijde Wormer (1622), Heerhu- als spil in het netwerk.
1690, 1697 Watersnood
Periode waarin nauwelijks
gowaard (1630), Bijlmermeer
1633 De Nauernase Vaart
1661
landwinningsprojecten
Eind 17e eeuw Volgeladen
(1626), Schermer (1635) en
wordt gegraven.
Oprichting waterschap Waplaatsvinden, vanwege daschepen kunnen de zandbank
Starnmeer (1643); behalve
1634 Krommenie, Kromling pacht- en landbouwbij Pampus niet meer over;
landmeter en molenbouwer was terland (9 hoogheemraden);
meniedijk en Westknollengestreefd
wordt
naar
egaliprijzen,
veepestepidemieën
scheepskamelen worden
hij klokkengieter, metselaar,
dam scheiden zich af van de
sering van de lasten.
en bevolkingsstagnatie.
ingezet.
timmerman en meubelmaker.
Banne Westzaan.

Gezicht op de Zaan ter hoogte van
de Kalverschans, 1756

1780

1770

1760

Walvisvaarders W.Spaarman
18e eeuw
1795 Intocht Fransen; uitroeping van de Bataafse Republiek; scheiding der staatsmachten; ontstaan van de provincies in Nederland; algemene hervormingen en centralisatie van bevoegdheden.
De dijkgraaf en heemraden
van de banne Oost- en West1742-1775
Waterlandse
zaan doen nogmaals een
Zeedijk wordt verbouwd: het
poging om een gemeenschapbuitentalud wordt glooiend
pelijk maalpeil vast te laten
gemaakt, daarop wordt een
stellen voor de Schermerlaag wier gelegd, daarover
boezem. Ze gaan er hierbij
puin gestort, waarover een
van uit dat het oude recht
laag Noorse keien wordt
van vrije uitmaling van de
gezet; de dijken worden tot
Overtoom over de Zaandam
droogmakerijen vanwege de
gemiddeld 3m boven AmJ.Bulthuis, 1794
Bataafse omwente-ling komt
sterdams Peil opggehoogd.
te vervallen. Het gewestelijke
In 1775 bezwijkt de Waterbestuur stelt hen in het gelijk
landse Zeedijk wederom.
en gaat over tot het vaststel1765
James Watt
len van een maalpeil en een
bouwt de eerste werkbare
systeem van seingeving (via
stoommachine
Westzaan, Bulthuis 18e eeuw 150 seinmolens).

1750

1721
Wegens geldgebrek besluiten
de Staten van Holland tot een
domeinverkoop. Kopers zijn
steden, particulieren en bestuurders van de heerlijkheden zelf. De ambachtsheerlijkheden Westzanen en
Oostzanen (1729) en Waterland (1731) kopen zich vrij.

1740

1710

1700

Buitenplaatsenlandschap Wijkermeer:
tribuneplattegrond 1680, 1720 en 1836

Velserhooft, De Leth, 1732

1730

Oost-west profiel van de buitens aan
het Wijkermeer

1720

‘Gedeelte van Noort Kennemerlant’
Hendrik de Leth, 1729

nu land en omgekeerd. De
Nieuwe Overdijking wordt
aangelegd tussen de Sint
Aagtendijk en de Assendelverzeedijk; in 1719 wordt
onder druk van de Staten van
Holland het Heemraadschap
van de Assendelverzeedijk
en het Heemraadschap van
de Sint Aagtendijk en de
Nieuwendam bij Krommenie
opgericht; het systeem van
verstoeling vervalt, de dijken
worden ‘gemeen gemaakt’
onder het beheer van een
bestuur van heemraden.

Het dorp Schellingwoude leit aan ‘t IJ, Pieter Idsert 1742

na 1790
De economie van de Zaanstreek gaat door een diep dal,
veroorzaakt door de ineenstorting van de walvisvaart
(de vloot bestaat eind 18e
eeuw uit ca. 260 schepen en
14.000 bemanningsleden) en
de Franse overheersing (handelsvaart komt stil te liggen
door Engelse blokkades).
Pas vanaf de 2e helft van de
19e eeuw herstelt de economie zich: grootschalige productie d.m.v. stoomkracht,
opkomst rijstpellerij en cacaofabricage.
1799
Slag bij Castricum: ongeveer
40.000 Russische en Engelse
troepen staan tegenover
evenveel Fransen en
Nederlanders. De laatsten
winnen nipt. In reactie hierop
wordt de linie van Beverwijk
aangelegd, tussen de kust en
het IJ. (Van de 27 lunetten
zijn er 7 bewaard gebleven.)

1790

Begin 18e eeuw
Tussen Santpoort en Beverwijk is een buitenplaatsenlandschap ontstaan. Er liggen
ongeveer 60 buitens op de
eerste of tweede rij aan het
Wijkermeer. De exclusivi‘Uytdam, langs den Waterlandteit ligt in het veelzijdige
schen Dyk te zien’, 18e eeuw
uitzicht. De panoramische
mogelijkheden herinneren
aan Italië, ook al is het spektakel weinig Italiaans. De
vergezichten bundelen het
mooiste dat het vlakke Hollandse landschap te bieden
heeft: uitgestrekte polders,
Eenbladskaart van het Hoogheemraadschap, J.J. Dou 1730
hoge luchten, een diepe
horizon, een watervlak met
Marquette, De Leth, 1729
zeilboten, omzoomd door
gevarieerde oevers, steden in
de verte, nu eens ‘woeste’,
dan weer lommerrijk beboste
duinen, en in het wes-ten
de zee. In dit contrastrijke
‘Gezigt uit het IJ op het Blaauw Hoofd te Amsterdam in
landschap liggen de huizen
den storm’, den 21sten Novemb. 1776’
genesteld in hun tuinen.
ca. 1730
Paalworm
Watervliet,
De
Leth,
1729
verspreidt
zich;
dijken en
1717
sluizen worden kwetsbaar.
Kerstvloed; alleen de droogca. 1750
Zeespiegel
makerijen blijven gespaard:
begint weer te stijgen.
wat vroeger water was is

Het Groot Noordhollandsch Kanaal, J. Blanken, 1819-1824 ‘Holland-op-z’n-smalst’, P.J. Otten
Buiksloot, 1825
1861
Verlening concessie tot het
De watersnood van 1825 De doorbraak bij Durgerdam
graven van het Noordzeekanaal aan de Amsterdamsche
Kanaalmaatschappij; in 1872
komen de Oranjesluizen gereed en in 1876 de Kleine Sluis bij IJmuiden, het kanaal is
dan grotendeels af; in 1876 is
1825 Watersnoodramp
‘Het graven van ’t kanaal door de Breesaap’, J.C. Greive 1865
de officiële opening; daarnaast
1830
worden grote stukken van het
Vanwege geldgebrek en de
1867 Opening spoorbrug
IJ ingepolderd: NieuwendamBelgische opstand wordt het
bij Velsen over het NZK
merham (1870), Wijkermeer
graven van het Goudriaan
(doorvaartopening:19,2m).
(1873), Spaarndammerpolder
Kanaal gestaakt; dit kanaal
1872 ‘Velser voetbrug’
(1874), Houtrakpolder (1874),
was bedoeld om de verzanover het NZK wordt
De Verenigde Nauernasche-,
ding
van
de
Amsterdamse
gebouwd. Deze ligt op
Westzaner-en Zaandammer1808 J.Blanken Jz.
‘Het doorsteken van de laatste
haven
te
omzeilen.
de plaats van de oude
polder (1875), De Groote
ontwikkelt de waaiersluis.
duinrug’, Greive 1872
Rijksstraatweg van Haarlem
IJpolder (1875), AmsterdamVoordien was voor iedere
1839
naar Alkmaar. In 1906 wordt
1874 De Vestingwet gelast
merpolder (1878) en Noorder
vaarrichting een sluis nodig.
Opening eerste spoorlijn
deze vervangen door een
de
bouw
van
de
Stelling
IJpolder
(1878);
het
achterland
van Nederland: Amsterdam1809 Waterlandse Zeedijk
Goudriaankanaal
kettingpont.
van Amsterdam; de stelling
wordt d.m.v. de zijkanalen A
Haarlem.
wordt tijdens de Franse be1848
Grondwet van
1878 Opening spoorbrug
heeft
een
lengte
van
140
km
t/m K met het Noordzeekanaal
zettng omgebouwd voor de
Thorbecke.
De
eeuwenoude
(ontbonden 1921)
Dijkpaal Noorder IJ- en Zeedijk 1843
De Hem bij Zaandam
en bestaat uit 49 forten, die
verbonden; de Noorder IJ- en
verdediging van Amsterdam;
hiërarchie tussen stad en
Oprichting College van
over het Noordzeekanaal
gemiddeld ongeveer 3 km
Zeedijk verliest over een grote
tijdens een storm in 1825 is
platteland wordt opgeheven.
Hoofdingelanden van den
(doorvaartopening:19m).
1811 Zaandam ontstaat
uit elkaar liggen. De forten
lengte zijn zeewerende functie;
de ‘stenen’ dijk bij het KinNoorder
IJen
Zeedijk;
een
1889 Opening Centraal
uit een fusie tussen Westhebben een muur van 2m dik
het nieuwe, ingepolderde land
1850
selmeer het zwakste punt en
losse federatie van 10 zelfStation Amsterdam;
Zaandam en Oost-Zaandam
ongewapend
beton.
Rondom
is in eerste instantie bedoeld
Buiksloterham drooggemalen.
bezwijkt; het meer verdubstandige zeewerende watervoorheen heeft elke spoorlijn
en krijgt stadsrecht.
de forten geldt de Kringwet
voor agrarische doeleinden,
belt in omvang.
schappen; het hele dijktracé
een eigen eindstation, nu
(1853-1945), die bepaalt
later als bedrijfsterrein en voor
1851 Gemeentewet: watervan Schardam tot Beverwijk
1810 Lodewijk Napoleon
worden ze meer en meer met
1824
Opening
dat in een ‘verboden cirkel’
ontwikkelingen die in de dichtschappen verliezen hun rechtheet
nu
Noorder
IJen
Zeevoert een dijkwet in, met
elkaar vervlochten tot een
Groot Noordhollandsch
met een straal van 1 km
bevolkte stad geen plaats meer
sprekende bevoegdheid; tot
dijk; elke kilometer wordt
ringcommissies die grote
netwerk.
Kanaal. (80 km lang, 6 m.
bouwrestricties
gelden.
Hier
kunnen vinden.
dat moment hadden ze nog de
gemarkeerd door een groene,
eenheden centraal besturen
1896 Opening Groote Sluis
diep, 16 uur vaartijd voor
mochten slechts houten huiIn 1888 wordt het Fort
bevoegdheid om boetes en lijfvierkante
gietijzeren
dijkpaal
(1835 afgeschaft).
/Middensluis bij IJmuiden.
diepe koopvaardij-schepen).
zen gebouwd worden.
IJmuiden gebouwd.
straffen op te leggen.

1890

1880

1870

1860

1850

1840

1830

1820

1810

1800

Durgerdam, dijkherstel 1825
Monnickendam, 1825

1e Velser spoorbrug, 1867

Plannen voor de indijking en droogmaking van delen
van de Zuiderzee

Noordzeekanaalgebied, 1900

Dijkbekleding (1932): op het aardlichaam werd
een krammat van stro gelegd. Daarop kwam
een laag puin dat werd afgedekt met bloksteen
of zwerfkeien. Vanaf 1840 ging men in plaats
van zwerfkeien gebruik maken van basalt, dat
aangevoerd werd uit België en Duitsland.

Na 1916 worden de Zuiderzeedijken met een binnenberm
verzwaard als tegengewicht tegen de zee.
Herstel Waterlandse Zeedijk, 1916
2e Velser spoorbrug, 1905
Wiermaaiers bij Wieringen. Het zeegras (Zostera marina)
werd gebruikt voor de aanleg van dijken.

Fabrieken en pakhuizen aan de Zaan, ca.1920

Doorbraak van de Zuiderzeedijk bij Monnickendam, 1916
Eerste vergadering van het
HHRS Noordhollands Noorderkwartier, Alkmaar 1919

1920 Opening 1e lijndienst
KLM: Amsterdam-London.
1921 Opening Noordersluis
IJmuiden.
1926 Amsterdam koopt
Schiphol.
Nederland telt ca. 10.000
vrachtwagens en 30.000
personenauto’s.
1927 Ontwerp
Rijkswegenplan.

1929 Vestiging Provinciaal Electriciteitsbedrijf te
IJmuiden.
Ca.1930
De functionele stad met daarin een
scheiding van de functies
wordt door verschillende
groepen gepropageerd.
(CIAM, de 8 en Opbouw)

1940

1921 Amsterdam annexeert
de gemeenten Buiksloot,
Nieuwendam (met Zunderdorp), Ransdorp (met
Schellingwoude, Durgerdam
en Holysloot), en een deel
van Oostzaan. Na de uitbreidingswijken Vogelbuurt
(1909-1929) en Bloemenbuurt (1912), worden een
aantal tuindorpen in Amsterdam-Noord gepland:
Oostzaan (1919-1922),
Nieuwendam (1926-1937) en
Buiksloot (1931).

1930

1910

1900

1904 De binnenduinen worden op grote schaal ontzand,
mede voor het bouwrijp maken
van bouwgrond.
1905 Vervanging oude
spoorbrug bij Velsen over het
Noordzeekanaal (2 door-vaar- Zunderdorp, 1916
topeningen van 55m).
1916 Watersnoodramp.
1907 Vervanging oude
spoorbrug De Hem bij Zaan1918 Vestiging Kon. Ned.
dam over het NZK (2 doorHoogovens en Staalfabrieken
vaartopeningen van 55m)
te IJmuiden.

1920

De nieuwe Hembrug, spoorbrug over het NZK, 1907

1919
Centralisatie zeewerende dijken Noord-Holland; oprichting Hoogheemraadschap
Noordhollands Noorderkwartier; de belangrijkste
taak is het dijkbeheer; de
zeedijken worden waar mogelijk met één meter verhoogd, de taluds glooiender
gemaakt, aan de binnenzijde
wordt een steunberm aangebracht, waarop de weg wordt
gelegd, verder wordt op het
buitentalud aarde aangebracht
en een mantel van basaltkeien, en tot slot worden alle
bomen op de dijk gerooid.

Hoogovens, 1929

1932 Afsluitdijk gereed
(in 1918 was met de
Zuiderzeewet het startsein
gegeven); de Noorder IJen Zeedijk verliest zijn
zeewerende functie.

Zeeburgertunnel, 1990

Amsterdam, 1930
Dwarsprofielen Noordzeekanaal 1876-1939

1960, Ringdijk Noorder
IJpolder begeeft het, Tuindorp Oostzaan loopt onder.

Buiksloterdijk richting Buiksloterbreek, 1922. De dijk
is hier verdwenen, nu ligt er de Metaalbewerkersweg.
Na de 2e Wereldoorlog
Door bevolkingstoename
en krotopruiming in de
binnensteden worden
grootschalige uitbreidingen
gebouwd.

1975
Tijdens de viering van
Amsterdams 700-jarig
bestaan wordt SAIL voor het
eerst georganiseerd.

SAIL 2000

1993 en 1995
Na de bijna-rampen in het rivierengebied komt het waterbeheer op de politieke agenda te staan. De Commissie
Waterbeheer 21ste eeuw
wordt ingesteld. Zij stelt een
nieuwe aanpak voor: vasthouden, bergen en afvoeren.

1983
Opening Hemspoortunnel.

1996
Opening Wijkertunnel.

1990

1966
Opening Coentunnel
(1283m lang).
1968
Opening IJtunnel

Eind jaren ’70
Maatschappelijk protest
maakt een eind aan de technocratische waterstaatsidylle.
Er vindt een cultuuromslag
plaats onder invloed van de
aandacht voor milieu en ecologie. De gedachte van integraal waterbeheer komt op.
De plannen voor de Markerwaard worden becritiseerd.

1980

1950

1957
Opening
Schellingwouderbrug.

Pampusplan.

1970-1990
Het aantal
auto’s in Nederland stijgt van
2,5 naar 5 miljoen.

1964

1993
Fusie van het Hoogheemraadschap Noordhollands
Noorderkwartier en het
Hoogheemraadschap van
de Uitwaterende Sluizen
in Kennemerland en Westfriesland tot Hoogheemraadschap van Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier.
Het aantal waterschappen
is van 2500 aan het begin
van de eeuw teruggebracht
tot 27 ter vergroting van de
bestuurskracht en met het
oog op een betere toerusting
van het ambtelijke apparaat.

1970

1953 Watersnoodramp
Zeeland, Zuid-Holland en
Noord-Brabant.

Velsertunnel, 1957
1960
Veendijk bij Tuindorp
Oostzaan (Noorder IJpolder)
scheurt, veendijken in de
omgeving worden versterkt.

1960

1952-1957
Bouw Velsertunnels:
2 gescheiden buizen, elk 7m
breed met een lengte van
1644m en een spoortunnel
(9m breed, 3290m lang);
aanleg A9.

1990
Opening Zeeburgertunnel
en voltooiing ringweg
Amsterdam (A10).

1996 Stelling van
Amsterdam op Werelderfgoedlijst geplaatst.
1999 De Beemster op
Werelderfgoedlijst geplaatst.
2001 Plaatsing eerste deel
Noorder IJ- en Zeedijken op
de provinciale monumentenlijst (Klamdijk, Keukendijken, Kathammer- en Katwouder zeedijk, Zuidpolder
en Waterlandse Zeedijk).
2002 Gemeenteraad
Amsterdam keurt de Noord/
Zuidlijn definitief goed. Op
termijn zal de lijn wellicht
doorgetrokken worden
naar Schiphol, Zaanstad en
Purmerend. In 2012 moet de
Noord/Zuidlijn gereed zijn.
2003
Opening Polderbaan. Schiphol hoopt hiermee de geluidsoverlast van de Zwanenburgbaan te beperken, maar
het tegendeel blijkt het geval.
2004 Besluit tot het plaatsen op de monumentenlijst
van de Oost- en Westzanerzeedijk, Assendelverzeedijk,
Groenedijk, St.Aagtendijk,
Geniedijk, Hogedijk met
braken en de Nieuwendam
bij Krommenie.

2000

Westzanerpolder, toekomstig
bedrijventerrein Hoogtij, 2004

