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Het boezemstelsel is een waterstelsel dat tussen het 
polderwater en het buitenwater1 ligt en er in eerste in-
stantie voor zorgt dat water uit de diepe en ver van het 
buitenwater gelegen polders kan worden afgevoerd. 
Daarnaast functioneert de boezem als waterberging 
en kan water uit de boezem bij droogte in de polder 
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nische kwaliteiten van het polder-boezemstelsel en 
onderzoekt hoe kennis hierover via een actuele boe-
zemstelselkaart kan worden ingezet voor de verdere 
ontwikkeling van dit systeem.

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE ONTWIKKELING 
VAN HET BOEZEMSTELSEL
Boezemstelsels komen voornamelijk voor in gebieden 
die oorspronkelijk bedekt waren met veen.5 Door de 
combinatie van bodemdaling, veelal als gevolg van  
de grote ontginningen van rond 1000, en zeespiegel-
stijging, werd het lozen van het teveel aan water in toe-
nemende mate problematisch. In De polderatlas van 
Nederland wordt het ontstaan van het polder-boezem-
systeem in het Nederlandse laagland als volgt om-
schreven: ‘Door de aanleg van (zee)dijken of dijkrin-
gen rond het veenlandschap ontstond er een scheiding 
tussen het binnen- en buitenwater. […] Langzamer-
hand werden de afwateringsstelsels binnen de dijkrin-
gen op elkaar afgestemd tot één waterhuishoudkun-

worden ingelaten. Het boezemstelsel is onderdeel van 
het polder-boezemsysteem.2 Het stelsel maakt net als 
de polders deel uit van diverse cultuurlandschappen 
en heeft deze voor een groot deel mede gevormd.3

Het boezemstelsel is de ruimtelijke drager van de 
identiteit van ons laagland en daarom is het van cul-
tuurhistorische betekenis. Het boezemstelsel kent als 
cultuurlandschap een lange geschiedenis, die in 1486 
begon met de eerste bemaling. Cultuurlandschappen 
zijn onderworpen aan voortdurende verandering. De 
klimaatsveranderingen, bodemdaling, nieuwe inzich-
ten in natuur- en milieubeheer en maatschappelijke 
wensen hebben ook effect op het boezemstelsel en be-
vorderen de transformatie ervan. Dit artikel gaat in op 
hoe in een periode van vijfhonderd jaar4 de vorm en 
structuur van het huidige afwateringsstelsel – de rug-
gengraat van het laagland (afb. 1) – zijn bepaald door 
zowel de landschappelijke als de maatschappelijke 
context en concentreert zich daarbij op het gebied van 
de Randstad. Het beschrijft de landschapsarchitecto-

2.  Isaak Thirion, Kaart van Schieland en den Krimpenerwaard met bijteekening van te verveenen landen rondom de Rotte,  
ongedateerd (Nationaal Archief, Den Haag)
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de afvoer van binnenwater bemoeilijkt, doordat de 
momenten waarop kon worden geloosd op het buiten-
water steeds korter werden. Veengronden dreigden 
daardoor onbruikbaar te worden voor de landbouw.

In Vlaardingen zijn de voor zover bekend oudste 
dammen van West-Europa gevonden, door boeren 
aangelegd tussen circa 175 voor en 100 na Christus.7 In 
hetzelfde gebied zijn ook verschillende houten klep-
duikers8 uit de IJzertijd gevonden. De sloten in de pol-
der hadden dan tijdelijk een bergende functie. Gedu-
rende enige tijd zal het systeem nog hebben gewerkt 
onder vrij verval, waarbij bij eb het waterpeil in het 
stelsel van sloten en kanalen zo ver mogelijk werd ver-
laagd en bij opkomend water de uitwateringssluis 
werd gesloten; bij het volgende laagwater werden de 
sluizen opnieuw geopend, et cetera. De nadelen van dit 
systeem werden duidelijker naarmate het zwaarder 

dig systeem. […] Kreken, veenrivieren, meren, plassen 
en sloten hadden in een omdijkt gebied van begin af 
aan een waterbergende functie. De term boezem 
kwam echter pas met de introductie van de molenbe-
maling in de vijftiende eeuw in gebruik. Het werd mo-
gelijk om de waterstand in een beperkt gebied (molen-
polder) te verlagen ten opzichte van het algemene peil. 
[…] Het polderwater werd nu op de boezem geloosd of 
gemalen, vóórdat het boezemwater op het buitenwater 
werd afgelaten, op natuurlijke wijze of door middel 
van bemaling.’6

Aanvankelijk lag het veen nog hoger dan het gemid-
delde hoogwater en kon overtollige neerslag op na-
tuurlijke wijze afstromen door gegraven sloten en ka-
nalen. Naarmate het veen inklonk en het zeeniveau 
steeg, werd de aanleg van dammen en dijken om het 
buitenwater te keren noodzakelijk. Tegelijkertijd werd 

3.  Kaart van het hoogheemraadschap van den Krimpenerwaard, overzien en verbeterd (fragment), anoniem, ongedateerd. In het 
midden de Hooge Boezem tussen de Vlist en de Hollandsche IJssel met zeven windmolens aan de Vlist en de boezemsluis aan de 
Hollandsche IJssel (blauw omcirkeld). Links en rechts daarvan verschillende andere boezems. Het noorden is beneden (Nationaal 
Archief, Den Haag)
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uit Utrecht via de gegraven Nieuwe Vaart de Lek kon-
den bereiken.13

Het droogleggen van meren vanaf de zestiende 
eeuw14 en later ook van veenplassen zorgde ervoor dat 
de capaciteit van de boezemstelsels steeds kleiner 
werd. De grote watervlakken waren immers tot de tijd 
van de drooglegging onderdeel van de boezem. Boven-
dien moest na de drooglegging méér water vanuit het 
binnenland naar het buitenwater worden afgevoerd 
(afb. 2). Om niet afhankelijk te zijn van de lage water-
stand van het buitenwater werden sommige boezems 
vanaf de vijftiende eeuw bemalen. Bemaling van pol-
derwater vond al veel eerder plaats. De eerste boezem-
molens werden in 1486 in de Krimpener- en Lopiker-
waard gebouwd om het water van de Vlistboezem af te 
voeren.15 Zeven naast elkaar opgestelde molens maal-
den het Vlistwater parallel op de Hooge Boezem 
(afb. 3).16 Van daaruit werd het water door een keersluis 
bij een lage waterstand op de IJssel (het buitenwater) 
geloosd.17

Naarmate de techniek van de opvoer- en aandrijvin-
gen van de bemaling zich ontwikkelde, werd de afwa-
teringsfunctie van het polder-boezemsysteem steeds 
betrouwbaarder en daarmee onafhankelijker van de 

werd belast: bij langdurig hoge buitenwaterstanden 
kon niet voldoende worden geloosd.

Door de voortschrijdende ontginning en later de in-
zet van molens daalde het veen steeds sneller. Ontwa-
tering zorgt er immers voor dat het organische materi-
aal (veen) in contact komt met de atmosfeer, waardoor 
het oxideert tot Co2. Het veenlandschap werd steeds 
verder gecompartimenteerd in delen met ongeveer ge-
lijke hoogteligging, waardoor polders ontstonden.9 De 
noodzaak om de wateren die het overtollige water uit 
een bepaald gebied moesten afvoeren te bedijken nam 
toe. De afvoerende veenriviertjes of gegraven weterin-
gen werden op hun beurt, om wateroverlast door in-
dringend buitenwater te voorkomen, aan de monding 
afgedamd. Op dit moment is sprake van het ontstaan 
van een ‘boezem’.

Vanaf de twaalfde eeuw werden meer geavanceerde 
spuisluizen10 aangelegd die onderdeel vormden van 
dammen. In de veertiende eeuw ontstonden de eerste 
schutsluizen. Vanaf 1270 kon bijvoorbeeld in Rotter-
dam bij een lage waterstand van het buitenwater het 
boezemwater van de Rotte via vier houten sluizen 
handmatig worden geloosd.11 In 1373 werd de eerste 
schutsluis12 bij Vreeswijk aangelegd, waardoor boten 

4.  Plan tot verbetering van de Rotte als maalboezem door J.A. Scholten Hzn, 1845. Het noorden is rechts (Archief van het  
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam)



Vlistboezem zijn tegenwoordig niet meer in functie en 
maken geen deel meer uit van het huidige boezemstel-
sel. Alleen de Vlist, de Hooge Boezem, het gemaal en 
een enkele gerestaureerde molen zijn nog aanwezig. 
Dat is betreurenswaardig, omdat de elementen samen 
het ontstaan en de ontwikkeling van het polder-boe-
zemsysteem laten zien en daardoor een cultuurhisto-
risch cluster vormen. Zonder de uitvinding van het 
getrapte afwateringssysteem zouden grote delen van 
ons land immers onbruikbaar zijn geweest. Gelukkig 
zijn in het noordwesten van het poldercomplex Alblas-
serwaard bij Kinderdijk-Elshout twee parallelle mo-
lenrijen bewaard gebleven. Ze staan sinds 1997 op de 
werelderfgoedlijst en zijn voor een breed publiek toe-
gankelijk.20

In de ontwikkelingsgeschiedenis van het afwate-
ringsstelsel werden gedurende meer dan vijfhonderd 
jaar de boezemwateren uitgebreid en aan elkaar ge-
koppeld en kwamen de boezems uiteindelijk in beheer 

waterstanden van het buitenwater. Zo werd halverwe-
ge de negentiende eeuw in Haastrecht een hulpstoom-
gemaal gebouwd, omdat de molens onvoldoende in 
staat bleken het water van de Vlist (de boezem) uit te 
malen. Dit gemaal bleek zo goed te werken dat het in 
1912 werd verbouwd om de Vlist geheel alleen te kun-
nen bemalen. De Hooge Boezem en de windmolens 
werden daarna buiten gebruik gesteld. Halverwege de 
twintigste eeuw werd het gemaal nog voorzien van 
elektrische motoren met een nog groter vermogen, 
vóór het in 1992 na een ruilverkaveling buiten gebruik 
werd gesteld.18 Eenzelfde soort ontwikkeling heeft ook 
plaatsgevonden in de nieuw aangelegde Boezembocht 
van de Rotte. Hier stonden vanaf 1775 tot 1899 acht mo-
lens op rij die het water van de Lage Boezem op de 
Hooge Boezem maalden (afb. 4).19 Ook deze indruk-
wekkende rij molens werd uiteindelijk afgebroken en 
door één gemaal vervangen. De boezem, molens en 
gemalen in de Krimpener- en Lopikerwaard rond de 

5.  Waterschappen en boezemgebieden (zie legenda) in het studiegebied (tekening auteurs) 



langs de boezem bijgedragen.22 Het verkleinen van de 
waterbergingscapaciteit van de boezem werd opge-
vangen door het vergroten van de bemalingscapaci-
teit, mogelijk gemaakt door de technische ontwikke-
ling van het gemaal. Maar gezien de verwachte effecten 
van klimaatverandering zal het polder-boezemsys-
teem grootschalig moeten transformeren, om meer 

bij grote waterschappen met als werkgebied alle pol-
ders die op de betreffende boezem afwaterden.21 Door 
het droogleggen van meren en plassen die voorheen 
deel uitmaakten van het stelsel, werd de waterber-
gingscapaciteit in de boezem sterk verkleind vanwege 
de afname van het boezemoppervlak. Daaraan heeft 
in de vorige eeuw ook de toename van bebouwing 

6.  Anonieme, ongedateerde kaart van Den gemeenen boezem van Rijnland en het waterschap van Woerden (Nationaal Archief  
Den Haag)

7.  Verbeteringen van het landmeetkundig instrumentarium maakte het mogelijk om de waterstanden steeds beter in beeld te 
brengen en te beheersen. Jan Kros, Teekening in een overlangs-Profil van de opneming en waterpassing der Duinsloot en aangelegen 
landen achter den Hoogeveenschen Polder, op den 17e Julij 1844 (Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden)
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De meeste polders lozen hun water via een hoofdboe-
zem op het buitenwater. Een tussenboezem ligt tussen 
het polderwater en de hoofdboezem in, het waterpeil 
kan hoger of lager dan dat van de hoofdboezem zijn. 
Een binnenboezem ligt binnen een droogmakerij. 
Vanwege de zeer diepe ligging en de beperkte opvoer-
hoogte van windmolens waren vaak één of meerdere 
extra afwateringstreden in het stelsel nodig. De bin-
nenboezem is op veel plekken uit het stelsel gehaald; 
hij heeft, door steeds krachtiger wordende gemalen, 
zijn functie verloren. Binnen het studiegebied ligt nog 
slechts één volledig functionele binnenboezem: in de 
Schieveensepolder (Zuid-Holland). Deze is daarmee in 
zijn aard zeer uniek. Binnen de hoofdboezem, de tus-
senboezem en de binnenboezem staan de watergan-
gen normaal gesproken in open verbinding met elkaar 
en heeft het water meestal hetzelfde peil. Tussen bin-
nen-, tussen- en hoofdboezem liggen dijken en water-
werken, zoals stuwen, sluizen of gemalen. Boezemre-
licten zijn boezems die uit het afwateringssysteem zijn 
gehaald, maar fysiek nog wel in het landschap aanwe-
zig zijn. Een voorbeeld van een boezemrelict is de Vlist 
in de Krimpener- en Lopikerwaard. De projectie van de 
boezemstelselkaart op de hoogtekaart (afb. 1) laat dui-
delijk zien dat het merendeel van de boezemdelen, net 
als de boezemrelicten, verhoogd in het landschap lig-
gen. Vooral door deze ruimtelijke aanwezigheid is hun 
cultuurhistorische waarde voor het polderlandschap 
groot.

LANDSCHAPPELIJKE INDELING VAN HET  
BOEZEMSTELSEL
De structuur en vorm van de waterelementen (sloten, 
veenrivieren, meren, afgedamde rivieren, kanalen en 
plassen) die deel uitmaken van het boezemstelsel en 
met elkaar tot netwerk zijn verbonden, verschillen  
onderling sterk. Landschappelijk onderzoek op basis 
van historisch kaartmateriaal maakt het mogelijk om 
deze verschillen met behulp van de landschapstypo-
logische indeling van onze cultuurlandschappen te 
duiden. In het Compendium voor de Leefomgeving wordt 
‘landschapstype’ als volgt gedefinieerd: ‘een ruimte-
lijke eenheid waar de fysische gesteldheid (reliëf,  
bodem en water), met een ontginningsgeschiedenis 
en/of de kenmerkende ruimtelijke rangschikking  
van landschapselementen gelijk is. Dergelijke eigen-
schappen dragen in sterke mate bij aan de identiteit en 
aantrekkelijkheid van het landschap.’30 In het onder-
zochte gebied blijkt dat de ‘aanleg’ van het polder-boe-
zemsysteem het landschap sterk heeft bepaald. In het 
studiegebied kunnen de volgende landschapstypen 
worden onderscheiden: de kustzone,31 het rivierenge-
bied, de laagveengebieden en het zeekleilandschap 
met daarbinnen de droogmakerijen (afb. 9).

water vast te houden tijdens periodes van droogte en 
om water tijdelijk te bergen tijdens de verwachte ho-
gere neerslagextremen. Ook de aanvoer van zoet water 
naar polders die te lijden hebben van zoute kwel wordt 
steeds belangrijker. De verandering van afvoerstelsel 
naar verzorgingsstelsel vraagt om het in kaart bren-
gen en classificeren van het boezemstelsel als samen-
hangend geheel. Zo’n boezemstelselkaart kan helpen 
om deze transformatie behalve vanuit ruimtelijk, ook 
vanuit cultuurhistorisch perspectief te begeleiden.

DE BOEZEMSTELSELKAART EN HET TEKEN ONDER-
ZOEK MET BEHULP VAN HISTORISCHE KAARTEN
Als basis voor een actuele boezemstelselkaart van de 
Randstad is gebruik gemaakt van het Waterstaatskun-
dig Informatie Systeem (wis)23 en historisch en actu-
eel kaartmateriaal van de in het gebied gelegen water-
schappen.24 Op basis van de gegevens van het wis, de 
waterschappen en het vaststellen van de afzonderlijke 
boezemgebieden was het mogelijk om de boezemstel-
selkaart anno 2012 in deze heldere vorm te tekenen 
(afb. 5). De kaart is op basis van het huidige gebruik ge-
tekend en maakt onderscheid tussen hoofdboezems, 
tussenboezems, binnenboezems en boezemrelicten.25

Het onderzoek naar de oorsprong en de samenstel-
ling van het netwerk is verricht door middel van teken-
onderzoek. De analysetekeningen zijn gebaseerd op 
historisch kaartmateriaal, waaronder een groot aan-
deel waterstaatkundige kaarten en tekeningen (afb. 6 
en 7) en reconstructies,26 die zijn samengevoegd in een 
geografisch informatiesysteem (gis) met actuele gege-
vens als ondergrond. Voor de tekeningen is gebruik 
gemaakt van overlay-technieken, het over elkaar pro-
jecteren en met elkaar confronteren van verschillende 
(thematische) lagen, en de interpretatie daarvan. De 
conclusietekeningen laten een reductie van informa-
tie zien, uitgesplitst in verschillende lagen.

Door de positie van waterwerken27 vast te stellen en 
met behulp van teksten en bijschriften is geprobeerd 
de samenhang en werking van het getekende watersys-
teem te achterhalen en de boezems te identificeren. 
Dit werd bemoeilijkt door het feit dat de gebruikte 
bronnen niet per se bedoeld waren om de werking van 
het afwateringsstelsel uit te leggen. Op de kaarten is 
het verschil tussen een waterlijn, een dijk of een weg – 
alle door een zwarte lijn aangegeven – niet altijd duide-
lijk. Schaal en maat van een kaart werden dankzij de 
uitvinding van de driehoeksmeting (gebaseerd op 
vaste meetpunten28) vanaf 1885 pas echt betrouwbaar. 
Door bronnen uit verschillende tijdsperiodes en kaar-
ten van verschillende schaal te bestuderen en deze met 
de hand enigszins te georefereren,29 werden de groei 
en transformatie van het boezemstelsel zichtbaar. Als 
inspiratiebron voor de kaartweergave met één kleur 
per boezem is teruggegrepen op onder andere het werk 
van J. Kros (afb. 8).
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DE KUSTZONE
Langs de kust tussen Hoek van Holland en IJmuiden 
zijn de structuur en vorm van het boezemstelsel opval-
lend anders, fijnmaziger dan in de rest van het studie-
gebied (afb. 5). De Hollandse kust is een door wind en 
water gevormd landschap met evenwijdig aan de kust 
langgerekte duinvormige strandwallen, hoge jonge 
duinen en landinwaarts de veel lagere oude duinen. 
Vanuit de hogere plekken werden aan de landzijde  
van de duinenrij de strandvlaktes ontgonnen, die ge-
deeltelijk met veen overgroeid waren. Vanaf de late 
Middeleeuwen werd de binnenduinrand door het aan-
planten van helmgras en bossen cultuurtechnisch ge-
fixeerd. Vanaf de zeventiende eeuw is de binnenduin-
rand plaatselijk afgezand vanwege de behoefte aan 
zand elders, bijvoorbeeld voor de bouw van woonwij-
ken. Het overgebleven zand en de onderlagen van veen 
en klei werden vermengd, waardoor een uitermate ge-
schikte bodem voor de bloembollenteelt ontstond, de 
geestgronden. Het gebied is voorzien van een fijnma-
zig ontginningspatroon van boezemsloten, soms recht-
getrokken oude beekjes, die haaks op de veenstromen 
in de strandvlaktes liggen. Op twee plekken wordt het 
patroon van boezemsloten onderbroken: in het zuiden 
bij Hoek van Holland bij de monding van de vroegere 
Merwede en Maas,32 ongeveer de plek van de huidige 
Nieuwe Waterweg, en ter hoogte van Leiden, daar waar 
de Oude Rijn tot de tiende eeuw in zee uitmondde.

8.  Overzichtskaart van Rijnland (gedeelte) met daarop in kleu-
ren aangegeven de boezems waarop de polders ten zuiden van 
de Oude Rijn afwateren. De geel gearceerde polders wateren  
af op de Vlietboezem, de groene op de Hazerswoudse boezem, 
de blauwe op de Gouwe-boezem, de bruine op de Hollandse 
IJssel en de zwarte op het Grootwaterschap van Woerden.  
Kaart van Melchior Bolstra uit 1746 met aantekeningen van  
Jan Kros uit 1860 (Archief van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Leiden)



huidige boezemstelsel terug te vinden. De overwegend 
smallere noord-zuid georiënteerde boezemdelen van 
het overige boezemstelsel liggen min of meer lood-
recht op de lange brede rivierboezemdelen van de 
waaiervorm.

HET LAAGVEENLANDSCHAP 
Anders dan het strandwallenlandschap en het rivie-
renlandschap is in het laagveenlandschap geen hoofd-
richting in het boezemstelsel aan te wijzen. Het laag-
veenlandschap is ontstaan door de drooglegging van 
het van oorsprong ruige, zacht glooiende veenmoeras. 
Vanaf de bulten stroomden veenriviertjes in diverse 
richtingen naar de rivieren. De veenrivieren hebben, 
omdat ze bij de drooglegging van het moeras als ont-
ginningsbasis fungeerden, door de tijd heen hun posi-
tie in het landschap behouden. In het studiegebied lig-
gen de Amstel, de Bullewijk, het Gein, de Gaasp, de 
Winkel, de Waver, de Vlist, de Meije, de Kromme Mijd-

HET RIVIERENLANDSCHAP
De van oost naar west vrij stromende benedenlopen 
van de grote rivieren voerden in de natuurlijke situatie 
continu zand, grind en klei aan. Langs de rivierlopen 
vormden zich stroomruggen, die de rivier in eerste in-
stantie binnen hun bedding hield. Seizoensgebonden 
overstromingen zorgden ervoor dat het meegebrachte 
materiaal ook in naastliggende gebieden werd afge-
zet; de fijnste klei kon door het water het verst van de 
rivier worden gedragen voor hij neersloeg. Hierdoor 
slibden de komgronden langzaam op en kwam plaat-
selijk veenvorming op gang. De rivierloop zocht met 
enige regelmaat een nieuwe bedding door zich door 
een oeverwal in de komgronden te storten. In de hui-
dige situatie kan het patroon van deze voormalige 
 riviermeanders worden herkend door de verhoogde 
ligging ervan en de grovere, zandige bodemsamenstel-
ling. De typische waaiervorm van de delta is door de 
ver landing en afdamming van diverse rivieren in het 

9.  Het boezemstelsel geprojecteerd op de landschapstypenkaart (tekening auteurs)
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begon te groeien en doordat het veen wegsloeg bij 
storm of werd afgegraven voor turfwinning, kwam 
deze basis na drooglegging weer aan de oppervlakte te 
liggen. Rondom de Haarlemmermeerpolder ligt een 
ringvaart die de contour van het voormalige meer 
volgt. De ringvaart is op verschillende punten aange-
sloten op het omliggende boezemnetwerk. De boe-
zemstructuur rondom de zeekleigaten in de zuidelijke 
Randstad is door ontgronding ontstaan. De aangeleg-
de boezemstructuur is veel gefragmenteerder en ge-
tuigt daarmee van de constante wisselwerking tussen 
land en water in dit gebied. Veel van deze boezemdelen 
behoren in de huidige situatie tot de groep van de boe-
zemrelicten, ze worden vaak nog wel voor de aanvoer 
van water in de polder gebruikt.

VORMLAGEN IN HET LANDSCHAP
Binnen de verschillende landschapstypen met ieder 
een kenmerkende boezemstructuur zien we verschil-
lende vormen van boezemdelen, maar ook dezelfde 
vormen. Dit valt te verklaren door het verschillende ka-
rakter van de boezemdelen. We onderscheiden drie 
vormlagen vanuit het idee dat landschappen zich ont-
wikkelen, veranderen en op verschillende wijze wor-

recht, de Rotte, de Alblas en de Giessen. De kronkelen-
de waterlijnen weerspiegelen het reliëf van het oude 
veenlandschap. Ze liggen verhoogd ten opzichte van 
het omliggende polderlandschap, nooit lager dan 1 
meter onder naP,33 en maken alle deel uit van het boe-
zemstelsel.

Zoals de kaart laat zien, kenmerkt het boezemstelsel 
in het laagveen zich door een diversiteit aan maaswijd-
te in het netwerk en een groot vorm- en lengteverschil 
van de boezemdelen. Deze verschijningsvorm is ont-
staan door de turfwinning, waarbij heel pragmatisch 
rekening moest worden gehouden met bestaande be-
bouwingslinten en bestaande infrastructuur. In het 
laagveenlandschap van de Krimpenerwaard en het 
veengebied tussen de Vecht en de Utrechtse Heuvelrug 
is tegenwoordig geen boezemstelsel meer aanwezig. 
De polders in deze gebieden wateren via de naburige 
polders en/of plassen direct via poldergemalen op het 
buitenwater uit.

HET ZEEKLEILANDSCHAP
In het veenlandschap van de Randstad liggen grote 
zeekleigaten op plekken waar eerder meren en plassen 
lagen. Zeeklei was immers de basis waarop het veen 

10.  De van oorsprong natuurlijke boezemdelen met als ondergrond het ‘natuurlijke’ landschap (tekening auteurs)
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de stad makkelijk worden bereikt en de veelal kronke-
lige en slingerende vorm van het water nodigde uit om 
te genieten van het uitzicht en een wandeling langs de 
oevers. Vandaag behoren deze van oorsprong natuur-
lijke boezemdelen tot het recreatieve netwerk en wordt 
hun locatie-specifieke (de genius loci) vorm zeer ge-
waardeerd.

DE CULTUURTECHNISCHE VORMLAAG
Deze laag is ontstaan uit de confrontatie tussen de  
natuurlijke vorm en het ontginningsraster. De cul-
tuurtechnische waterlijnen vullen de van oorsprong 
natuurlijke boezemdelen aan. Als de huidige boezem-
stelselkaart op de polderkaart39 wordt geprojecteerd 
dan valt op dat het cultuurtechnische waterstelstel 
met een zekere maat en schaal (afsnijding van een ri-
viermeander, boezemsloten, een rechte verbindende 
waterlijn, uitsteeksels haaks op een rivier, veenplassen 
als gevolg van turfwinning, verbindingen tussen na-
tuurlijke wateren, waterlijn binnen een polder en wa-
tervlakken) deel uitmaakt van het huidige boezemstel-
sel (afb. 12).

De vormverschillen tussen de cultuurtechnische wa-
tervormen zijn minder groot dan die tussen de natuur-
lijke boezemdelen. De cultuurtechnische watervor-
men behelzen de logische verbindingen, afrondingen, 
kortsluitingen en verdubbelingen van de natuurlijke 
boezemdelen. Ze zijn onderdeel van de rationaliteit 
van de landinrichting ten behoeve van de landbouw. 
Op regionale schaal is vooral de orthogonaliteit van de 
structuur opvallend; op lokale schaal verschillen de 
waterlijnen in breedte en lengte en in de vorm van het 
dijktalud, dat naar gelang het bodemtype waarin het 
boezemdeel ligt flauw of steil is.

den gebruikt: de natuurlijke, de cultuurtechnische en 
de stedelijke vormlaag.34 Zowel de natuurlijke, de cul-
tuurtechnische als de stedelijke boezemdelen zijn on-
derdeel van het cultuurlandschap, het landschap dat 
door menselijk ingrijpen is gevormd.35

Bijna alle waterlijnen van boezemstelsels behoren 
tot de cultuurhistorische hoofdstructuur (Chs) van het 
landschap; het belang ervan als karakteristiek en 
waardevol landschappelijk element is vastgelegd in 
talrijke cultuurhistorische nota’s, zoals die van de pro-
vincie Utrecht.36

DE NATUURLIJKE VORMLAAG
Deze vormlaag weerspiegelt de geologische ontstaans-
geschiedenis: een door de natuur gevormd landschap. 
Kaarten uit de periode vóór de cultivering van het 
landschap bestaan niet. In het kader van het onder-
zoek is gekozen om de paleogeografische kaart van 
800 n.Chr. als uitgangspunt van een ‘nog’ natuurlijk 
landschap aan te wijzen.37 In dit stadium van het 
Randstadgebied bezit het landschap nog een natuur-
lijke afwatering, zonder grootschalig menselijk ingrij-
pen.38 Als de huidige boezemstelselkaart op deze kaart 
wordt geprojecteerd dan valt op dat vele van oorsprong 
natuurlijk wateren (beek, kreek, oude kustlijn, ring-
vaart van opengewaaid meer, rivier, veenstroom, 
opengewaaid meer en veenrivier) deel uitmaken van 
het huidige boezemstelsel (afb. 10). Al deze door de na-
tuur gevormde watervormen zijn als zodanig nog te 
herkennen en maken deel uit van het stelsel. De van 
oorsprong natuurlijke watervormen zijn heel divers en 
karakteristiek voor het landschapstype waarin ze lig-
gen. Vooral in het strandwallenlandschap, het rivie-
renlandschap en het laagveenlandschap vormen de 
boezemdelen uit de natuurlijke laag de lange lijnen 
van het stelsel. In het rivierenlandschap en het laag-
veenlandschap vertonen de boezemdelen een kronke-
lende of slingerende vorm als gevolg van de zachte bo-
demsamenstelling van veen en riviersediment.

Elk landschapstype wordt gekenmerkt door eigen, 
specifieke en van oorsprong natuurlijke watervormen, 
die gedeeltelijk zijn vastgelegd in het huidige boezem-
stelsel: in de kustzone zijn dat de lange veenstromen 
die in de strandvlakte liggen en enkele beken die haaks 
op de kust staan; in het rivierenlandschap zijn het  
de afgedamde lange slingerende rivieren die met el-
kaar een waaierpatroon vormen; in het laagveenland-
schap zijn de kronkelende veenriviertjes met hier en 
daar een verbreding door opengewaaide meren type-
rend (afb. 11) en karakteristiek; voor het zeekleiland-
schap zijn dat de taps toelopende kreken, oude kust-
lijnen bij Hoek van Holland, en de ringvaarten rondom 
de opengewaaide drooggemaakte meren.

De van oorsprong natuurlijke boezemdelen blijken 
een goede basis te zijn voor het vestigen van dorpen en 
buitenhuizen. De buitens konden via het water vanuit 

11.  Veenrivier de Waver (foto I. Bobbink)
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In de verschillende landschapstypen heeft het cul-
tuurtechnische boezemwater zich alleen in het kust- 
en rivierenlandschap specifiek ontwikkeld: in de kust-
zone ligt een fijnmazig netwerk van boezemsloten 
haaks op de richting van de strandwallen; in het rivie-
renlandschap liggen vele korte boezemdelen, afsnij-
dingen van de riviermeander en uitsteeksels haaks op 
de voormalige rivierarmen; in het laagveenlandschap 
liggen de verbindende rechte waterlijnen tussen na-
tuurlijk water van de veenrivieren en -plassen (afb. 13) 
en in het zeekleilandschap liggen eveneens rechte ver-
bindende waterlijnen tussen de ringvaarten en de kre-
ken.

De cultuurtechnische boezemverbindingen waren 
in eerste instantie louter functioneel van aard. Toch 
zijn sommige, door hun verhoogde ligging in het hui-
dige polderlandschap uitgegroeid als vestigings-
plaats. Een mooi voorbeeld, waarin de ladderstruc-
tuur van boezemdelen samen met de weg de basis 
vormt voor een strook van buitenplaatsen, is in de 
rand van de Utrechtse heuvelrug van Zeist tot aan 
Doorn te vinden.40

12.  De van oorsprong cultuurtechnische boezemdelen met als ondergrond de polderkaart (tekening auteurs)

13.  De Schie, gegraven vaarverbinding tussen Delft en de  
voorloper van de Nieuwe Maas (foto I. Bobbink)
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DE STEDELIJKE VORMLAAG
Deze vormlaag is een verdere bewerking en transfor-
matie van de natuurlijke en de cultuurtechnische 
vormlaag. In de stad is het water aanwezig in de vorm 
van gegraven water in parken, gegraven waterlijnen in 
stedelijke uitbreidingen, kanalen ten behoeve van 
scheepvaart met aangrenzende havenbekkens, mili-
taire verdedigingsgrachten of kanalen (al dan niet als 
onderdeel van een stadsuitbreiding), trekvaarten en 
zandwinningsplassen. Als de huidige boezemstelsel-
kaart op de topografische kaart41 wordt geprojecteerd, 
dan wordt zichtbaar dat ook dit stedelijke water deel 
uitmaakt van het huidige boezemstelsel. De stedelijke 
boezemdelen verdichten zich daar waar steden zich 
hebben ontwikkeld, meestal in de nabijheid van het 
buitenwater (of wanneer het boezemdeel in het verle-
den tot het buitenwater behoorde). Het boezemwater 
koppelt de stedelijke structuur aan de landschappelij-
ke ondergrond (afb. 14). Trekvaarten en ook de kana-
len, veelal met aangrenzende havenbekkens die ten 
behoeve van de scheepvaart zijn gegraven, verbinden 
de steden op een rationele wijze, via de kortste weg, en 
doorsnijden daarbij de polders. De tracering is niet 
specifiek per landschapstype, maar houdt wel reke-

14.  De van oorsprong stedelijke boezemdelen geprojecteerd op de huidige bebouwing (tekening auteurs)

15.  Gracht in Amsterdam (foto I. Bobbink)
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tellen het verhaal van een immer transformerend 
landschap. In de cultuurtechnische vormlaag staat de 
rationaliteit van het verbinden, completeren en aan-
passen van de van oorsprong natuurlijke boezemdelen 
voorop, net als de rechte lijn in de vormgeving van het 
water. De cultuurtechnische boezemdelen volgen veel-
al de begrenzingslijn van de polder en voegen zich qua 
structuur onopvallend in het cultuurlandschap in. Het 
versterken van de eigenschappen van de cultuurtech-
nische boezemdelen zou, doordat ze een contrast met 
de van oorsprong natuurlijke boezemdelen vormen, 
de leesbaarheid van het landschap vergroten. Hoewel 
de landschapsarchitectonische bewerking hier meer 
moet worden gericht op de plaatselijke topografie, 
moet de nadruk in de bewerking op het versterken van 
de samenhang van het boezemstelsel binnen de iden-
titeit van het landschapstype komen te liggen.

Verder onderzoek naar cultuurhistorische data over 
het boezemstelsel zal de samenhang van het systeem 
inzichtelijk maken. Bij een toekomstig noodzakelijke 
herinrichting als gevolg van de veranderende waterop-
gave, de wens van meer recreatieve vaarverbindingen 
of het aaneenschakelen van natuurgebieden kan het 
kaartmateriaal met de achterliggende data worden ge-
bruikt om beslissingen te nemen over behoud, verster-
king, uitbreiding of afbraak. De gebruikte onderzoeks-
methode, kaartanalyse en overlay-techniek kunnen 
worden toegepast op een grote verscheidenheid aan 
watersystemen. Hierbij blijkt ook dat we veel kunnen 
leren van de geschiedenis van oude watersystemen, 
die ooit in het verleden een groter adaptief42 vermogen 
hadden dan onze huidige watersystemen.43

Dit artikel is gebaseerd op het promotieonderzoek  
van auteur Inge Bobbink: De Landschapsarchitectuur  
van het Polderboezemsysteem. Structuur en vorm van 
waterstelsel, waterpatroon en waterwerk in het  
Nederlandse laagland, (Delft 2016, https://pure.tudelft.nl/
portal/en/publications/de-landschapsarchitectuur-van- 
het-polderboezemsysteem(29de98e9-29c2-4738-a62d-
9557094fe9a8).html).

ning met het reliëf van het type landschap waar de wa-
terweg doorheen loopt. Het Amsterdam-Rijnkanaal 
behoort tot de stedelijke vormlaag en ligt in het rivie-
renlandschap. Boezemdelen die onderdeel zijn van re-
cente stedelijke uitbreiding hebben geen specifieke 
landschapstypologisch onderscheidende vorm, even-
min als zandwinningsplassen en natuurreservaten, ze 
zijn in ieder landschapstype in een soortgelijke vorm 
te vinden.

Afhankelijk van het landschapstype waarin de stad 
ligt, verschillen bij de oude steden de structuur en 
vorm van het boezemwater en daarmee de stadsplat-
tegrond. Het volgende kan worden geconstateerd: in 
de kustzone liggen de door militaire verdedigings-
grachten en stadsgrachten omgeven steden Haarlem, 
Leiden en Den Haag. Deze steden zijn met elkaar ver-
bonden door een trekvaart, parallel gegraven aan de 
richting van de strandwal. Duinbeken zijn omgevormd 
tot parkwater. In het rivierenlandschap liggen de ver-
dedigingsgrachten van de steden Weesp, Leiden, 
Woerden, Utrecht en Vianen. Leiden en Woerden lig-
gen langs de Oude Rijn (boezem) en hebben de water-
loop van deze voormalige rivier volledig in de stads-
structuur geïntegreerd; aan de rand van de Utrechtse 
Heuvelrug ligt parkwater op boezemniveau. In het 
laagveenlandschap liggen de steden Amsterdam en 
Gouda met een meer radiaal waterpatroon, een combi-
natie van grachten (afb. 15) en verdedigingsgrachten 
en in het zeekleilandschap van het Randstadgebied 
zijn geen specifieke stedelijke boezemvormen aan te 
wijzen.

In de stedelijke vormlaag van het boezemstelsel is 
vooral in de oude stadscentra sprake van een architec-
tonische uitwerking van het water, waarbij de water-
structuur en het stedelijke weefsel zijn samengevoegd 
tot een herkenbaar patroon. Dit patroon hangt samen 
met het landschapstype waarin het ligt.
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 18 W.R.C. Alkemade, Inventarissen van de 
archieven van de directie van de Hooge 
Boezem achter Haastrecht, (1521) 1624
1861 en van het waterschap de Hooge Boe
zem achter Haastrecht, 18611973. Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
en rhC Rijnstreek en Lopikerwaard, 
[Woerden] 2014, 5-9.

 19 W. van der Ham en I. Jacobs (red.), Hoge 
Dijken diepe gronden. Land en water tus
sen Rotterdam en Gouda, Utrecht 2004.

 20 unesCo werelderfgoed in Nederland: 
Waddenzee, ir. D.F. Woudagemaal, 
Schokland, Droogmakerij De Beemster, 
De Stelling van Amsterdam, Grachten-
gordel Amsterdam, Van Nellefabriek, 
Rietveld Schröderhuis, Molencomplex 
Kinderdijk en Willemstad Curaçao, 
stand 2017.

 21 Waterschappen en hoogheemraadschap-
pen behoren tot de oudste instituties van 
het Nederlandse staatsbestel, getuige de 
bronnen uit de twaalfde eeuw. Zij wer-
den opgericht om de samenhang van het 
ontwateringssysteem per gebied te ver-
beteren en te beheren. Tegenwoordig 
hebben ze naast het regelen van de peil-
hoogte van het oppervlakte- en grondwa-
ter bovendien de taak om de kwaliteit 
van het water te beheren. Het aantal wa-
terschappen is door fusies teruggelopen 
van 3500 waterschappen in 1850 naar 
2500 waterschappen in 1950 tot 23 water-
schappen in 2015. https://www.uvw.nl 
(geraadpleegd 1 juli 2017).

 22 Boezemland: langs boezemwater gele-
gen land tussen boezemwater en boe-
zemwaterkeringen. Boezemland heeft, 
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se uit naar het ruimtelijk-compositorisch onderzoek, 
in het bijzonder van wereldwijde watersystemen. In 
2016 promoveerde ze op De Landschapsarchitectuur 
van het Polderboezemsysteem.

onderzoek van de landschapsarchitectuur, en is ge-
specialiseerd in de toepassing van gis-methoden en 
-technieken.

dr. ir. i.  BoBBink is sinds 2007 als universitair hoofd-
docent verbonden aan de leerstoel Landschapsarchi-
tectuur van de tu Delft. Naast het ontwikkelen, coör-
dineren en geven van onderwijs in de mastertrack 
landschapsarchitectuur gaat haar onderzoeksinteres-

M. PouderoiJen is sinds 2005 onderzoeksmedewer-
ker bij de leerstoel Landschapsarchitectuur van de tu 
Delft. Hij richt zich in het bijzonder op cartografisch 

layers: the natural, the cultural-technical and the ur-
ban. The natural landscape layer is a reflection of geo-
logical formation: the landscape as shaped by the forc-
es of nature. The cultural-technical landscape layer 
arose out of the confrontation between the natural 
landscape and the land reclamation grid. The urban 
landscape layer represents a further modification and 
transformation of the two previous layers. 

 In the Randstad study area, boezems were created 
in a variety of landscape types: the coastal zone, the 
river landscape, the fenland areas and the marine clay 
landscape with polders. Each type of landscape has its 
own peculiarities, differences and similarities when it 
comes to the form of the storage basin (boezem). This 
shows that the boezem is not just an important link in 
the water management system; it is also an important 
spatial carrier of the various landscapes. Once identi-
fied and defined, those qualities can play a role in the 
preservation of the identity of the ever-changing land-
scape. 

The research method outlined in this article can be 
applied to a variety of water systems and can be of use 
in a revaluation of culturally and historically signifi-
cant water systems worldwide.

Translator’s note:
* a boezem is a dike-enclosed storage basin created to manage 
excess water in the water network 
** the Randstad is a con urbation in the west of the Nether-
lands, flanked by the cities of Amsterdam, The Hague, 
Rotterdam and Utrecht

Given that the polder boezem* system, and in particu-
lar its network structure, is crucial to the spatial iden-
tity of the Dutch cultural landscape, a thorough cul-
tural-historical understanding of that system is a 
precondition for the effective implementation of nec-
essary future changes to the system. The boezem sys-
tem in the western part of the Netherlands evolved over 
a period of more than five hundred years and exhibits 
considerable local differences in structure and form. It 
developed in response to a combination of a falling 
ground level and a rising sea level, which meant that 
excess water could no longer be drained without addi-
tional measures. Existing streams, watercourses and 
canals were accordingly diked in, modified and con-
nected to one another to store water from the neigh-
bouring polders or discharge it into the water outside 
the dikes. Within this system, a water level was estab-
lished somewhere between the water levels inside and 
outside the dikes. To bridge the difference, sluices and 
pumping stations were built at discharge points.

 In order to fully understand the boezem system in 
the Randstad** study area, several different landscape 
layers were investigated. To determine the landscape-
architectural character, drawings were made based on 
historical maps and reconstructions, such as paleoge-
ographic maps. The drawings were made using the 
overlay technique, which entails the superimposition 
of information from different historical sources. Each 
final drawing represents a reduction of information 
about the topic under consideration.

 This approach revealed three distinct landscape 
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