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Nederlands 

beleid inzake de 

waterrijke 

gebieden 

H. A. Udo de Haes 

Nederland is een waterrijk land en is 
daarmee van grote betekenis voor water
en moerasvogels. Deze betekenis komt 
duidelijk tot uitdrukking wanneer we 
nagaan welke gebieden voldoen aan de 
critsria voor 'internationaal belangrijke 
wetlands', zoals die zijn opgesteld bij de 
conferentie in Cagliari in 1980. Zij wor
den beschreven in het artikel van Wig-
gers. In het kader van de Conventie van 
Ramsar zijn ook andere functies van wet
lands van belang, o.a. hun functie voor 
de waterhuishouding en hun economi
sche functies (zie hoofdstuk van Lange-
laar). In Nederland heeft de betekenis 
voor het natuurbeheer en in het bijzon
der die voor de water- en moerasvogels 
tot nu de meeste aandacht gekregen. 
Wij zullen deze hier ook als uitgangs
punt kiezen. 

In 1980 werd door Scott een eerste 
voorlopige inventarisatie gemaakt van 

Dollard 

internationaal belangrijke watergebie
den in West-Europa en Noord-West Af
rika. Voor Nederland noemde hij daar
bij 49 gebieden, in grootte variërend van 
280.000 ha tot 90 ha. Twee jaar later 
werd in opdracht van de Europese Com
missie, door Osieck een meer uitgebrei
de en beter gedocumenteerde lijst op
gesteld (Osieck, 1982). Dit onderzoek 
vond plaats met het oog op de toepas
sing van de Europese Vogelrichtlijn; het 
werd gebaseerd op de kwantitatieve 
Ramsar-criteria en is dan ook in dat ver
band bruikbaar. Osieck onderscheidde 
een 60-tal gebieden, welk aantal nog 
werd aangevuld door Braakhekke & 
Drijver (1984) in het kader van de stu
diedag over Wetlands in Utrecht op 2 
mei 1984. 

De typen gebieden, met hun op
pervlakten, zijn weergegeven in Tabel 1. 
Ze blijken een gezamenlijke oppervlakte 
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Waddeneilanden 
Waddenzee (incl. Balgzand, Lauwersmeer, Dollard, kwelders) 
Open wateren oevergebieden in Deltagebied 
IJsselmeerlincl. Markermeer) 
Laagveenmoerassen en natte graslanden 
Uiterwaarden 
Hoogvenen, vochtige heiden, vochtige bossen en overige 

Totaal 

21.000 ha 
240.00 ha 

115.000 ha 
180.000 ha 
160.000 ha 
38.000 ha 
21.000 ha 

775.000 ha 

Tabel 1. Internationaal belangrijke wetlands in Nederland (bronnen: Osieck, 
Braakhekke & Drijver, 1984) 

1982; 

te beslaan van ca. 775.000 ha. Het is een 
groots bezit dat bijna 20% van de op
pervlakte van ons land beslaat! (Tabel 1) 
Een eerste conclusie kan dan ook zijn dat 
Nederland inderdaad van uitzonderlijk 
belang is voor water- en moerasvogels, 
zowel als pleistcrgebied als ook als 
broedgebied. In twee opzichten geeft dit 
getal nog een te beperkt beeld. In de 
eerste plaats zijn nationaal of regionaal 
belangrijke wetlands buiten beschou
wing gelaten. En in de tweede plaats zijn 
alleen de kwantitatieve normen gehan
teerd (waarbij bovendien de weidevogels 
alleen als pleisteraars en niet als broed-
vogels zijn beschouwd). 

Het Nederlandse beleid met 
betrekking tot de conventie 
van Ramsar 
Hoe is nu tot op dit moment het Neder
landse beleid geweest met betrekking tot 
de Conventie van Ramsar? We zien aan
vankelijk een actieve bijdrage in de voor
bereiding van deze conferentie zelf. 
Door Nederland werd zelfs het ontwerp
verdrag voor de Ramsar-bijeenkomst op
gesteld! 

Hierna zien we de inbreng vanuit 
Nederland echter duidelijk afnemen. 
Nadat in 1975 de Conventie in werking 
trad werd deze pas vijfjaar later door de 
Tweede Kamer geratificeerd. 
Daarbij werd een zestal gebieden for
meel als te beschermen gebieden aange
meld, met een gezamenlijke oppervlakte 
van ruim 11.000 ha (zie Tabel 2). 
Op zich zijn het allemaal belangrijke ge
bieden, maar gezamenlijk beslaan zij 
niet meer dan 1,5% van de in Tabel 1 
genoemde totale oppervlakte. Van de 34 
landen die in 1983 het verdrag hadden 
geratificeerd stond Nederland daarmee 
op de 24e plaats. Bovendien genoten de
ze zes gebieden alle reeds een goede wet
telijke bescherming, zodat de aanmel
ding daar weinig aan toevoegde. 

Dit beeld van een aarzelend beleid 
wordt nog versterkt als we naar de verde
re bescherming van deze gebieden kij
ken. Het meest sprekende voorbeeld 
vormt hier het plan voor de Flevospoor-
lijn, vlak langs het Naardermeer. De — 
uiteindelijk met redelijk succes bekroon
de — actie tegen het tracé van deze 
spoorlijn moest geheel vanuit de particu
liere natuurbescherming worden ge
voerd; een betrokkenheid van rijkswege 
vanwege het erkende internationale be
lang van dit gebied bleef achterwege. 

Recent lijkt er meer schot in het 
beleid te komen. Zo staat in de Memorie 
van Toelichting bij de begroting 1983/ 
1984 van het Ministerie van Landbouw 
en Visserij (p. 89): "De aanmelding van 
de Waddenzee zal binnenkort geschie
den. Voorts wordt onder meer gedacht 
aan Oosterschelde, Grevelingen, Oost-
vaardersplassen en een uitbreiding van 
de eerder aangemelde Biesbosch". De 
aanmelding van de Waddenzee heeft in
middels plaatsgehad op 7 mei 1984 op 
de conferentie in Groningen. Hiermee is 
Nederland opgeschoven van de 24e naar 
de 6e plaats, en heeft ca. Vs van de in 
Tabel 1 genoemde totale oppervlakte 
aangemeld. 

Enige twijfel is hier echter wel op 
zijn plaats. Het is een klemmende vraag 
waarom de Waddenzee nu pas is aange
meld, en aan de Oosterschelde 'wordt 
gedacht', terwijl al in 1980 bij de confe
rentie in Cagliari over deze beide gebie
den werd gesteld dat de aanmelding 
"was to be expected soon". En in de 
tussentijd is er wel wat gebeurd. Er is 
vergunning verleend voor een 
exploitatieboring in het Zuidwal-gasveld 
bij het eiland Griend; er is vergunning 
verleend voor de aardgaslciding van de 
NAM vanaf het F3-blok in de Noordzee 
volgens een tracé oostelijk langs 
Schiermonnikoog, dwars door een groot 
natuurbeschermingswet-gebied; er is 

een concessie verleend voor indijking 
van 900 ha kwelder voor pootaardappe-
len bij Fcrwerderadeel; en er is op rege
ringsniveau overeenstemming bereikt 
met Duitsland over het opspuiten van de 
Geiserücken in de Eems-Dollard voor 
het aanleggen van de zgn. Dollarthafen. 
En bij de Oosterschelde zien we een uit
stel van één van de compartimenterings-
dammen (de Philipsdam) en voor het 
milieu ongunstige bezuinigingen bij de 
afbouw van de stormvloedkering zelf. 
Dit alles dus in een periode van slechts 
drie jaar! 

En dan zijn er nog de vele aan
tastingen en bedreigingen van gebieden 
waarvoor nog in het geheel geen aanmel
ding wordt overwogen: inpoldering van 
het voor overwinterende vogels uiterst 
waardevolle Markermeer, een Waal-
bochtverlegging door de Ooypolder en 
door de Kil van Hurwenen, en een peil-
verlaging in de polder Arkemheen, om 
enkele ernstige bedreigingen van dit 
moment te noemen. En er zijn meer 
sluipende aantastingen die niet direct 
met overheidsbeslissingcn te maken 
hebben zoals de gevolgen van luchtve
rontreiniging , waterverontreiniging, 
grondwaterstandsdaling en toenemende 
recreatie. Hiermee ontstaat een negatief 
beeld van het Nederlandse beleid met 
betrekking tot de conventie van Ramsar. 

We moeten ons echter wel afvra
gen of dit beeld niet te eenzijdig is. Het 
gaat er niet, of niet alleen, om wat Ne
derland in het kader van deze conventie 
doet, maar toch veeleer om wat Neder
land algemeen met zijn wetlands doet. 
En niet alleen om de bedreigingen en 
aantastingen, maar ook om de activitei
ten die worden ondernomen tot bescher
ming van deze gebieden. Zo kunnen we 
het in feite moeilijk als bezwaar zien dat 
de eerste zes voor 'Ramsar' aangemelde 
gebieden al beschermd waren toen ze 
werden aangemeld! In de volgende para-

Grote Peel (delen) 
Weerribben 
Naardermeer 
Boschplaat 
Griend 
Biesbosch (delen) 

totaal 

( + nog 2000 ha op 

ruim 

de Ned. 

9.000 ha 
3.400 ha 

750 ha 
4.400 ha 

23 ha 
1.700 ha 

11.000 ha 

Antillen). 

Tabel 2. In 1980 door Nederland aangemel
de gebieden (bron: lUCN, 1983). 
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graaf volgt een verkenning van de Ne
derlandse activiteiten tot bescherming 
van onze waterrijke gebieden. 

Algemene bescherming van de 
waterrijke gebieden 
Een bescherming van de natuurwaarden 
kan worden gerealiseerd met behulp van 
de Wet Ruimtelijke Ordening, de Na
tuurbeschermingswet en door middel 
van het privaatrecht (aankoop door een 
instantie of beheerscontracten). De Wet 
Ruimtelijke Ordening biedt alleen mo
gelijkheden bij gemeentelijk ingedeelde 
gebieden, hetgeen juist hier een beper
king vormt. 

Verder zijn de beschermende voor
schriften zodanig wisselend dat moeilijk 
een algemeen overzicht te geven is. Vele 
gemeenten hebben overigens nog steeds 
geen bestemmingsplan voor het buiten
gebied. 

De natuurbeschermingswet kan 
zeer wel op buitendijkse wateren worden 
toegepast: 2/3 van de Waddenzee, het 
Eemmeer, het Land van Saeftinge en 
schorren in het Deltagebied vallen onder 
deze wet, maar verder bijv. ook uiter
waarden als de Ooypolder en de Kil van 
Hurwenen. 

Privaatrechtelijke bescherming is 
vooral ontwikkeld in meer 'traditionele' 
natuurgebieden, zoals vochtige duinge
bieden, plassengebieden en vochtige 
graslanden, hoogvenen en vochtige hei
den en bossen. Globaal geschat valt van 
de internationaal belangrijke wetlands 
van deze typen 40% onder enigerlei 
vorm van privaatrechtelijke bescher
ming. Al met al toch geen onaanzienlij
ke oppervlakte. 

De situatie kan worden getypeerd 
door te zeggen dat er een krachtig stre
ven tot bescherming van de wetlands 
aanwezig is, ook van rijkswege, maar dat 
dit streven steeds weer opnieuw wordt 
doorkruist door besluiten op alle 
bestuurlijke niveaus en door allerlei ont
wikkelingen die zich algemeen, los van 
bepaalde besluiten, voltrekken. De be
scherming is daarmee verre van voldoen
de en de toekomst van de waterrijke ge
bieden onzeker. Het is de vraag hoe deze 
bescherming kan worden verbeterd, en 
in het bijzonder welke bijdrage de con
ventie van Ramsar daarbij kan spelen. 
Dit laatste spreekt allerminst vanzelf. Zo 
kunnen we ons afvragen of niet beter al
le aandacht gericht moet worden op een 
uitbreiding van de echte juridische be
scherming en niet op het aangaan van 

morele verplichtingen die geen enkele 
bindende kracht hebben. We kunnen 
ons zelfs afvragen of de aanmelding als 
internationaal belangrijk wetland niet 
het risico van een 'etikettering van 
bovenaf' met zich meebrengt, zoals ook 
tot uiting is gekomen bij de toepassing 
van de relatienota. In de volgende para
graaf willen we nagaan in hoeverre een 
actiever beleid in het kader van de con
ventie van Ramsar zinvol en mogelijk is. 

Nieuwe mogelijkheden voor het 
Nederlandse beleid 
Een eerste duidelijk punt voor het beleid 
ligt in het opstellen van een lijst van de 
internationaal belangrijke wetlands in 
ons land. Uitgangspunt kan daarbij de 
lijst van Osieck vormen. Deze zal wel 
moeten worden aangevuld, omdat hij al
leen op de kwantitatieve vogel-criteria is 
gebaseerd en ook in dat opzicht nog niet 
volledig is. Hiermee ontstaat een scha-
duwlijst, zoals ook voorgesteld in Aan
beveling 1.4 van de conferentie van Cag-
liari. Er wordt een belangrijke stap ver
der gezet wanneer deze lijst wordt ge
autoriseerd door de Minister van Land
bouw en Visserij. 

De betekenis van een dergelijke 
geautoriseerde lijst is meerledig. In de 
eerste plaats is het belangrijk dat de in
ternationale betekenis van de betrokken 
gebieden officieel door de betrokken mi
nister wordt erkend. De lijst kan daar
mee tevens richtinggevend worden voor 
het natuurbeschermingsbeleid van het 
departement, zowel bij aankoop en bij 
het brengen van gebieden onder de 
N.B.-wet als bij interdepartementaal 
overleg. Ook voor particuliere acties, ge
richt op de bescherming van de betrok
ken gebieden kan een dergelijke formele 
erkenning van hun waarde van belang 
zijn. 

Een tweede punt ligt in de aan
melding van gebieden bij het bureau 
van de conventie. Hier zal het midden 
gevonden moeten worden tussen een di
recte aanmelding van alle belangrijke 
wetlands en het wachten met aanmel
ding van een gebied tot over de bestem
ming ervan volledige concensus is ont
staan. Het eerste geeft vooral problemen 
als op rijksniveau nog geen overeenstem
ming over de bestemming bestaat (het is 
immers de regering die moet aanmel
den!); bij het tweede blijven de moge
lijkheden om hier een actief beleid te 
voeren onbenut. Dit laatste is in feite de 
huidige situatie: de aanmelding vormt 

het sluitstuk van de realisering van de 
nationale juridische bescherming. Een 
initiërend en stimulerend beleid is hier 
mogelijk als aanmelding van gebieden 
plaats vindt nadat op rijksniveau over
eenstemming is bereikt over hun be
stemming, maar voordat ook met de la
gere bestuurlijke niveau's een volledige 
concensus is ontstaan. Deze overeen
stemming op rijksniveau zal ook aktief 
vanuit de hoofddirectie Natuur, Milieu 
en Faunabeheer van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij kunnen worden 
nagestreefd. 

Voorbeelden van gebieden waar
voor op dit moment een aanmelding zou 
kunnen worden voorbereid zijn: het 
Kleine IJsselmcer, tesamen met de Wor-
kumerwaard; de open wateren in het 
Deltagebied (de voordelta voor Goeree, 
Haringvliet en Hollands Diep, Ooster-
schelde, Veerse Meer en Westerschelde, 
en in het bijzonder ook de wateren ach
ter de compartimenteringsdammen te 
weten Krammer-Volkerak en het Mar-
kiezaatsmeer dat bedreigd wordt door 
een woningbouwlocatie van Bergen op 
Zoom *); en grote delen van de uiter
waarden, als ondersteuning tegen de 
ontgrondingen en ook tegen de ganzen-
jacht (bijv. de Ooypolder, aansluitend 
aan het reeds aangemelde gebied in 
Duitsland). 

Heeft een dergelijke aanmelding 
als etiket-van-bovenaf dan geen risico's? 
Om twee redenen hoeft dit niet het ge
val te zijn. Ten eerste gaat het hier 
meestal niet om landbouwgronden, 
waardoor er minder conflicten zijn met 
private belangen. En daar waar het wel 
om landbouwgebieden gaat, is niet zo
zeer hun functie als broedgebied voor 
weidevogels aan de orde, maar veeleer 
hun veel gemakkelijker te integreren 
functie als pleisterplaats voor ganzen en 
andere wintergasten. 

Welke positieve gevolgen kunnen 
van een actief aanmeldingsbeleid wor
den verwacht ? In de eerste plaats zal het 
internationaal goed werken: als voor
beeld voor andere landen, maar ook als 
morele verplichting van Nederland 
t.o.v. andere landen om de aangemelde 
gebieden ook daadwerkelijk te bescher
men. Binnen ons land zal van de aan
melding van gebieden een publicitair-
educatieve werking uitgaan. Er kan hier-

*) N.B. Op de conferentie in Groningen is meege
deeld dat ook voor het Markiezaatsmeer interde
partementaal overleg over aanmelding plaats 
vindt. 
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bij de aandacht worden gevestigd op de 
betekenis van onze open wateren als 
overwinteringsgebied voor broedvogels 
uit de toendra's van Noord-Amerika, 
Noord-Europa en Noord-Azië, en omge
keerd op de betekenis van Afrikaanse 
vlocdvlakten en deltagebieden voor de 
broedende steltlopers en Lepelaars in ons 
land. 

Aanmelding van wetlands zal 
tenslotte door kunnen werken in de 
besluitvorming op lagere bestuurlijke ni
veau's en daarmee tevens een bijdrage 
kunnen leveren aan het tot stand komen 
van een adequate juridische bescher
ming. 

Dit leidt tot het derde punt: de 
realisering van een bindende juridische 
bescherming en een goed beheer. Een 
belangrijke vraag is hier of er voor de ju
ridische bescherming een aparte wet no
dig is, of dat volstaan kan worden met 
de bestaande wetgeving. Gezien de 
voortdurende aanslagen op zelfs de be
langrijkste gebieden ligt het voor de 
hand een nieuwe wet te bepleiten. Deze 
benadering is echter te simplistisch. Het 
is de vraag of de onvolkomen bescher
ming te wijten is aan tekorten in de wet
geving en niet veeleer aan een onvol
doende toepassing van de bestaande 
wetgeving en een onvoldoende politieke 
bereidheid. De plotselinge ommezwaai 
met betrekking tot de inpoldering bij 
Ferwerderadeel was zeker minder een
voudig geweest als het gebied al onder 
de Natuurbeschermingswet was ge
plaatst. En uiteindelijk is het toch de po
litieke bereidheid die bepalend is voor 
de bescherming van de gebieden. Dit al
les neemt niet weg dat de Natuurbe
schermingswet wel op een aantal punten 
moet worden aangepast (bijv. het ophef
fen van het verschil tussen staatsnatuur-
reservaten en particuliere beschermde 
natuurmonumenten); dan lijkt het ech
ter een zeer bruikbaar instrument dat op 
veel grotere schaal zal kunnen en moe
ten worden toegepast. 

Tenslotte een vierde beleidslijn: 
het scheppen van nieuwe wetlands. Hier 
liggen kansen, omdat juist bepaalde wa
terrijke gebieden relatief goed zijn te 
maken. Dat geldt zeker niet voor alle ty
pen wetlands; hoogvenen en vennen, of 
in het algemeen eutrofiëring- en verzu-
ringsgevoeligc watergebieden, zijn niet 
zo maar nieuw te creëren. Meer moge
lijkheden bieden al de vochtige duinval
leien: door beëindiging van de grondwa
terwinning in de duinen van Noord- en 

Zuid-Kennemerland en in het Amster
damse waterwingebied bij de Zilk (de 
'Luchterduinen') lijken in deze gebie
den uitgestrekte natuurlijke vochtige ge
bieden te kunnen ontstaan (zie MER 
Waterwinning Zuid-Kennemerland, 
1981, en het eindrapport van het Inte
graal Onderzoek Drinkwatervoorziening 
Zuid-Holland). 

De beste mogelijkheden liggen 
echter in het voedselrijke laagland. Drie 
recente voorbeelden bewijzen dat; drie 
voorbeelden trouwens die allemaal on
bedoeld tot stand kwamen. De Oost-
vaardersplassen, het deel van Zuidelijk 
Flevoland dat bij bemaling niet droog 
viel omdat de bodem er door zandwin
ning verlaagd was; de polder De Dood 
in de Biesbosch, in 1963 door verwaarlo
zing van de dijken ontstaan, en sinds
dien aan de natuur prijsgegeven; en de 
Meeslouwerpolder in het zandwinproject 
Vlietland bij Leidschendam, ontstaan 
door stagnatie in de zandwinning als ge
volg van het niet doorgaan van de Leidse 
Baan, een gebied dat nu voor vier over
winteraars aan de internationale normen 
voldoet. Kenmerkend voor deze gebie
den is dat ze relatief weinig beheer vra
gen: er liggen hier mogelijkheden voor 
werkelijk complete ecosystemen (zeker 
als de bever weer zou worden ge
ïntroduceerd). 

Wat zo tot drie maal toe per onge
luk kon ontstaan moet toch ook wel
overwogen kunnen gebeuren. Eén voor
beeld voor een mogelijk nieuw gebied 
tot slot: het plan-Waterman tussen 
Hoek van Holland en Scheveningen. 

Maar dan niet met de invulling zoals 
Waterman die zelf aangaf, met een 
groot vliegveld als kern. Een stimulerend 
idee werd hier ontwikkeld door het bu
reau OD205 uit Delft, dat een inrichting 
heeft uitgewerkt zonder een scherpe 
scheiding tussen het oude en nieuwe 
land en met een groot waterterrein in 
het hart van het gebied. Men beoogt 
hier werkelijke natuurbouw die, door de 
geringere zandbehoefte, tevens kosten
besparend werkt. De risico's van deze 
planontwikkeling hebben van natuurbe-
schermingszijde terecht veel aandacht 
gekregen. Maar te weinig is tot nu toe 
gewezen op de positieve kansen die hier 
liggen; kansen om een groot nieuw wet-
land te creëren, midden in de trekroute. 
De natuurbehoudsfunctie van een der
gelijk watergebied is aan de noord- en 
zuidzijde ook zeker te combineren met 
andere functies, die het economisch 
draagvlak van het gehele plan verhogen. 
Het hier genoemde plan zou vooral daar
om goede mogelijkheden kunnen bie
den omdat er door de inpoldering wei
nig bestaande waarden verloren gaan, 
dit in tegenstelling tot bijv. de dreigen
de inpoldering van het Markermeer. 

In het algemeen lijkt het van be
lang dat de natuurbescherming niet al
leen tracht te behouden wat aan waarde
vols bestaat, maar ook met creatieve 
plannen voor nieuwe gebieden in de 
aanval gaat. 

Dr. H. A. Udo de Haes 
Centrum voor Milieukunde 
Rijks Universiteit Leiden 
Rapenburg 127 
2311 GM Leiden 
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Suininary 
The Dutch poücy regarding wetlands 

The Netherlands are rich in wetlands, and 
therefore a country of major importance for 
wildfowl, as is evident from the criteria dtaft-
ed by the Cagliari conference (1980). In the 
Netherlands, among these criteiia attention 
has been focussed on the nature value of wet
lands, particulatly concerning waterfowl. In 
this country, 775.000 ha of wetlands are con-
sidered to be of international importance. 
Though the Ramsar convention was prepared 
with active Dutch participation, afterwatds 
the Dutch government failed to pay atten
tion to it. The convention started to work in 
1975, but it was latified by the Dutch 
government only in 1980, and then only 6 
areas, coveting hardly more than 11.000 ha, 
weie announced, this tanging the Nethet-
lands in the 24th place among 34 countries. 
Recently, however, the government announ
ced proposals which promoted the country to 
the 6th place. 

Nevertheless, by legal measures as well as by 
private acquisition not less than 40% of the 
Dutch wetlands has been preserved. Authori-
ties and public opinion favour wetland con-
setvation, but pait of such statements are ga-
limatias; economie pressure groups as well as 
the apparently inevitable and worsening de-
cay of the landscape infrastructuie counteract 
good intentions. 
To improve the situation, the Dutch govern
ment should firstly dtaft and authorize an of
ficial list of wetlands of international impor
tance. The next point is the moment of an-
nouncing the intention to pieserve any patti-
cular wetland at the Convention's office: this 
should be done not too early, i.e. not befote 
the Board of Ministers has apptoved it, but 
not too late either, i.e. befote all local autho-
rities have considered the question. The ef
fect of such an active policy wiU be fourfold: 
(1) in international tespect; (2) it will stimu-
late public opinion and education; (3) it will 
promote a binding legal preservation status 
and an adequate management; (4) it will fur-
ther initiate the creation of new euttophic 
wetlands, not only by chance but also inten-
tionally. 

B. Verhoeven 

Export van civieltechnische en 

cultuurtechnische kennis in 

relatie tot wetlands 
Export van kennis en dat in relatie tot 
wetlands, dat betekent dus uitvoer van 
kennis omtrent inpolderen en droogleg
gen. Dit is inderdaad een vorm van ex
port die Nederland op verschillende ma
nieren al sinds eeuwen bedrijft. 

We zullen maar geen beschouwin
gen opzetten over de vraag wie waar de 
eerste polder heeft aangelegd. Piper 
schrijft over de Romney marsh aan de 
zuidkust van Engeland: "Most authori-
ties credit the Romans with the fitst bold 
reclamation scheme." Ik vond trouwens 
ook eens vermeld dat deze Romney 
marsh al in de pré-Romeinse tijd door 
Friezen zou zijn drooggelegd! Maar dat 
zal wel een folkloristisch verhaal zijn en 
nog niet op export wijzen. 

Hoe het ook zij: Men had in elk 
geval in de 11de eeuw in Nederland 
reeds zo'n bedrevenheid in het opwer
pen van dijken en het construeren van 
de bijbehorende lozingsmiddelen (klep-
duikers) dat vermoedelijk reeds tegen 
het eind van diezelfde eeuw Nederland
se waterbouwkundige kennis werd ge
ëxporteerd. Die export verliep toen via 
de weg van de volksplanting. Zo nodig
de aartsbisschop Frederik van Hamburg 
in 1106 Nederlanders uit de buurt van 
Utrecht uit om moetasland langs de We-
ser te ontginnen en in gebtuik te nemen. 
En kort daarna (1140 en later) legden 
Nederlanders verscheidene polders aan 
in het dal van de Elbe, voornamelijk 
stroomafwaarts van Hamburg, waar de 
Wilstetmarsch nu nog een enigszins Ne
derlands karakter heeft. Voorts vestig
den zich in de 13de eeuw Nederlanders 
in de moerassige delta van de Weichsel 
en legden die droog. Gedurende de ge
hele 12de en 13de eeuw golden de re
gels: 

Naar Oostland willen wi riden 
Daer is er een betete stee 

en waren Nederlanders in verscheidene 
landen bezig met waterbouwkundige 
werken waaronder inpolderingen. Het 

was een grote tijd voor de Nederlandse 
watetbouw: tijdens de kruistochten wer
den de Nederlanders ingeschakeld voor 
waterbouwkundige werken ten behoeve 
van het beleg van Damiate in 1218! 

Daarna wordt het rustiger voor wat 
betreft de export van waterbouwtechni
sche kennis. Het waren wel roerige tij
den met grote veranderingen in bestuur
lijk en sociaal opzicht. In elk geval had
den de nog testerende wetlands in Euro
pa voorlopig van Nederlandse ontwate-
rings- en dijkbouwspecialisten weinig te 
duchten. Tiouwens, u moet zich voot-
stellen dat veel land ook na de dioogleg-
ging nog zo nat was dat het in de huidi
ge tijd als leservaat zou worden aange
kocht. 

Groot aantal waterbouwkundige 
werken 
Dan, in de I6de eeuw, barst de export 
van waterbouwkundige kennis los. Ne
derland begint een grote mogendheid te 
worden en op tientallen plekken in Eu
ropa en zelfs daarbuiten zijn Nederlan
ders bezig met het ontwerpen en uitvoe
ren van waterbouwkundige werken. Dat 
gaat onverminderd door in de 17de 
eeuw en ook in de 18de eeuw zijn Ne
derlanders nog actief in de watetbouw 
buiten de gienzen. 

Nog steeds werd door emigranten 
land ontgonnen voor nederzettingen, 
zoals bijvoorbeeld door Nederlandse 
doopsgezinden langs de Weichsel. Maar 
nu werd ook veel werk aangenomen door 
particuliere Nederlandse watetbouw-
kundigcn, vaak met hulp van uit Neder
land meegenomen medewerkers. Maar 
groepjes dijkwerkers tiokken ook wel op 
eigen houtje over de grens om in den 
vreemde grondverzet aan te nemen. De 
opdrachtgevers waren veelal uitbuitets, 
maar de arbeiders waren ook geen lie
verdjes. In de Duitse waterbouw duidde 
de term 'Hollandern' een bepaalde 
vorm van frauderen aan. In deze ecuwen 




