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dijkstoelhuisje bij WijheKaterveersluis bij ZwolleGemaal de Braommeule bij Nijenveen

1.1  INLEIDING
Het in 2016 gevormde waterschap Drents Overijsselse 
Delta (WDODelta) komt voort uit rechtsvoorgangers die 
teruggaan tot een periode van de 14e tot en met de 21e 
eeuw. Deze soms lange waterschapsgeschiedenis heeft 
het landschap zichtbaar doen veranderen. De historische 
waterschapsobjecten en landschappelijke structuren zijn 
voor een deel nog altijd terug te vinden in het beheer-
gebied van het waterschap. Gemalen, stuwen, dijken 
en waterlopen geven kleur en inhoud aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het beheergebied van WDODelta.

Bij het waterschap is in de richtinggevende bestuurlijke 
documenten aandacht voor erfgoed en ruimtelijke kwali-
teit. In het coalitieakkoord coalitieakkoord 2016-2019 is 
aangegeven dat erfgoed maatschappelijk gewaardeerd 
wordt en mogelijkheden biedt voor waterbewustzijn en 
zichtbaarheid. In het Waterbeheerplan 2016-2021 is 
aangegeven dat water(beheer) bijdraagt aan een leef-
bare woonomgeving. ‘Water maakt een onlosmakelijk 
deel uit van de kwaliteit van de leefomgeving (…) Bij de 
inrichting en het beheer van watergangen versterken wa-
terschappen deze ruimtelijke kwaliteit.’ Deze bestuurlijke 
aandacht is mooi, maar de toepassing kan een impuls 
gebruiken.

Dit rapport beschrijft in vogelvlucht het waterschapserf-
goed en de rol van het waterschap op het landschap en 
adviseert hoe het waterschap kan om gaan met erfgoed, 
landschap en ruimtelijke kwaliteit. Dit rapport gaat over 
verleden, heden en toekomst. In een moderne benade-
ring van erfgoed wordt ook het cultuurhistorisch land-
schap en ruimtelijke kwaliteit betrokken. En mag aan-
dacht voor archieven en inventaris niet ontbreken. Al 
deze onderwerpen komen hier aan bod.

1.2  DOEL
Het waterschap heeft Het Oversticht en Bosch Slabbers 
gevraagd om deze rapportage op te stellen. Als advies 
om als waterschap de professionaliseringsslag van om-
gevingsgericht werken volgens de Omgevingswet en 
daaraan verbonden beleidskeuzes goed voor te breiden. 
Het waterschap beschikt op dit moment over erfgoedbe-
leid dat is gekoppeld aan een lijst van erfgoedobjecten 
buiten. Deze lijst is 10 jaar oud en toe aan actualisatie. 

Maar bovenal is het doel om een leuk en leesbaar boek-
werkje te maken over de waterschapsgeschiedenis en de 
ruimtelijke kwaliteit van het beheergebied van WDODelta. 
Naast de bekende objecten - zoals sluizen, gemalen en 
stuwen – zijn ook veel landschappelijke structuren – dij-
ken en waterlopen - binnen het beheergebied van WDO-
Delta aanwezig die tot het waterschapserfgoed gerekend 
worden. Meer informatie over het waterschapserfgoed is 
te vinden op de website www.wdodelta.nl. Aan elk geïn-
ventariseerd object is op de kaart ‘Waterschapserfgoed’ 
informatie gekoppeld over achtergrond, waardering, mo-
gelijkheden voor subsidie etc.

De aandacht voor waterschapserfgoed en landschap 
beoogt kennis en inspiratie te bieden, zodat het water-
schap aan de voorkant van planprocessen en ontwik-
kelingen de belangen van erfgoed en landschap goed 
mee kan wegen. Op deze manier kan het waterschap de 
waterschapsstructuren nadrukkelijker vormgeven bij de 
aanpassingen die het waterschap in het watersysteem 
aanbrengt, zoals bij de herinrichting van watergangen, 
de aanleg van waterberging en het versterken van dijken. 
Voor de primaire keringen heeft het waterschap in sa-
menwerking met de provincie Overijssel al een richting-
gevend document opgesteld (‘Ruimtelijk Perspectief Dij-
ken Overijssel’, 2017). Voorliggende rapportage maakt 
een eerste, verkennende slag naar het watersysteem.

1.3  INHOUD
In dit rapport wordt het waterschapserfgoed in haar 
historische en landschappelijke context in vogelvlucht 
beschreven. Het is een verhaal dat verbonden is met 
de historische en hedendaagse taken en opgaven van 
het regionale waterbeheer en over de bijdrage van het 
waterbeheer met de lokale en regionale geschiedenis. 
Hoofdstuk twee gaat in op de verschillende ‘waterland-
schappen’ binnen het beheergebied van WDODelta met 
het water daarin als verbindend element. Het beschrijft 
de ruimtelijke en historische context van historische ge-
malen, dijken, gebouwen, etc. In een drietal voorbeeld-
casussen wordt in hoofdstuk drie verkend hoe het wa-
terschap het erfgoed en het landschap kan benutten om 
historische waterschapselementen en -structuren te ver-
sterken bij ruimtelijk ontwikkelingen. Tenslotte volgt een 
aantal adviezen hoe het waterschap om zou kunnen gaan 
met waterschapserfgoed, landschap en ruimtelijke kwa-
liteit. De betekenis van begrippen in de tekst die blauw 
zijn weergegeven, zijn terug te vinden in de verklarende 
woordenlijst, achter in de rapportage.
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2.1  INLEIDING
In dit hoofdstuk verkennen we het waterschapserfgoed 
en de verschillende ‘waterlandschappen’ binnen het be-
heergebied van WDODelta. Als apart thema worden dij-
ken en waterlopen beschreven. De landschappelijke en 
historische context van het waterschapserfgoed wordt 
in vogelvlucht via kaarten en tekst in beeld gebracht. De 
individuele objecten en structuren worden niet beschre-
ven.

Waterschapserfgoed
De definitie van waterschapserfgoed die hier wordt ge-
hanteerd luidt ‘het aan de waterschapstaken verbonden 
geheel van historische voorwerpen, gebouwen, kunst-
werken, landschap(selementen, patronen en structu-
ren), archeologie en archieven’.

Het gaat om erfgoed verbonden aan het waterschap. 
Vaak is de relatie duidelijk, zoals bij een poldergemaal. 

Maar soms is dat minder duidelijk, zoals bij een scheep-
vaartsluis. Als de sluis deel uit maakt van een waterke-
ring is de relatie met het waterschap weer gelegd.

Wat tot het waterschapserfgoed gerekend kan worden, 
wordt bepaald door de cultuurhistorische waarde die 
een object of landschapsstructuur heeft. Criteria zijn her-
kenbaarheid, gaafheid, architectuurhistorische of land-
schappelijke  waarde, zeldzaamheid, ensemblewaarden/ 
situationele waarde en gebruikshistorie. De omgang van 
het waterschap met waterschapserfgoed wordt daar-
naast bepaald door ‘verantwoordelijkheden’, zoals mo-
numentenstatus en bij wie het eigendom, beheer respec-
tievelijk het onderhoud ligt.

Het erfgoed is 2008 en 2009 in beeld gebracht en ge-
waardeerd. Een herwaardering vindt nu plaats. De lijst 
is een momentopname: niet al het erfgoed van waarde 
is ‘ontdekt’ en door de tijd heen kunnen gewone water-

staatswerken ‘promoveren’ tot behoudenswaardig wa-
terschapserfgoed en kan waterschapserfgoed ‘degrade-
ren’ tot erfgoed zonder waarde voor het waterschap.

Waterlandschappen
Met waterlandschappen wordt hier bedoeld ‘een land-
schap met een samenhangende watersysteem- of 
dijkenstructuur’. Aan de hand van gebiedskenmerken 
(bodem, geomorfologie, landschapstype, ontginnings-
structuren, water(kerings)structuur en topografie) zijn 
acht verschillende waterlandschappen te onderscheiden. 
Binnen de grotere gebiedsindelingen zit nog altijd (veel) 
landschappelijke variatie met duidelijke landschappelijke 
kenmerken.

stuw

molen

brug

sluis

gebouw

gemaal

waterzuiveringsinstallatie

overig object

kolk/wiel

waterkering

watergang

overig lijnobject

waterlinieobject

stuwwal
keileemplateau
dekzandgronden
hoogveen/veenkolonie
koloniën van Weldadigheid
rivierdal Vecht & Reest
hogere gronden Vecht & Reest
essen langs Vecht 
oeverwallen
kommen
beekdalen
laagveenontginning
laagveenontginning
zeeklei
open water
bebouwingscentra
waterloop
hoofdwaterloop
hoofdwaterloop gegraven
waterkering / dijk

1  Drents Plateau
2  Laagte van Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe
3  Reestdal
4  Staphorster- en Dalfserachterland 
5  Vechtdal
6  Sallandse Weteringen
7  Sallandse IJssel
8  IJsseldelta

LEGENDA

Landschapstypen: Landschappelijke ondergrond:Waterschapserfgoed:
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WATERSTAATKUNDIGE ORGANISATIE
Landschapsvorming is voor een groot deel mensenwerk. Het waterbeheer heeft hierin een grote rol gespeeld. Dat begon veelal met bewoners die zich in 
buurschappen organiseerden om in hun gemeenschap de zorg voor het beheer van het waterlopen, dijken en wegen ter hand te nemen. Omstreeks 1300 
- een periode van toenemende handel, de opkomst van steden en bevolkingsgroei - werden de woeste gronden in toenemende mate in gebruik genomen. 
De marken speelden hierin een grote rol. De marken functioneerden vaak, tot in de 19e eeuw, als lokale waterschappen. Elke boer had een waardeel in de 
marke: een evenredig recht om vee te weiden en heideplaggen te steken op de gemeenschappelijke markegronden. De aanleg en het beheer en onderhoud 
van een dijk, beek, riviertje of gegraven waterloop was, op enkele uitzonderingen na, een lokale aangelegenheid. Verschillende grote watersnoodrampen 
(zoals in 1776, 1790 en 1825) en een krachtiger openbaar bestuur waren voorwaarden om te komen tot een steviger regionaal streekwaterschap. Dat 
waterschap ging dan nog vooral over het landelijk gebied: Deventer kwam bijvoorbeeld pas in 1971 in waterschapsverband. De ontwikkeling van het wa-
terstaatkundige organisatie wordt in vogelvlucht hieronder per provincie beschreven.
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Waterschapsvorming in Drenthe
De overwegend hoge ligging van Drenthe maakte dat het beheer van riviertjes en 
beken de oorsprong vormde van de waterstaatkundige organisatie. Het Landrecht 
van 1412 benadrukte het belang van het buurschap voor de waterstaatszorg. 
Vanaf de Middeleeuwen, toen het gewest Drenthe gevormd werd, heeft het ge-
westelijk bestuur via regelgeving en controles de waterstaat willen bevorderen. 
De provinciale eisen werden vanaf 1794 in Reglementen op de waterleidingen 
vervat. De gewestelijke Regelementen bleven zelfs tot 1982 in enkele gemeenten 
van kracht. Het watersysteem bleek niet goed opgewassen tegen de toenemende 
stroom water uit de ontgonnen gebieden en het matige onderhoud daarvan, mede 
veroorzaakt door de geringe bevolking die de lasten hiervoor moest opbrengen. 
In 1862 wordt De Verenigde Polders van Nijeveen en Kolderveen opgericht. Het 
was het eerste waterschap in Drenthe in een serie van kleine waterschapjes die 
zich langzaam in de vorm van een lappendeken over Drenthe ontwikkelden. In-
vesteringen kwamen in waterschapsverband langzaam in beeld. Het in 1869 op-
gerichte waterschap ‘Paardelanden-Schrapveen’ probeerde bijvoorbeeld met een 
grootschalig bevloeiingsproject de waterafvoer van de Reest beter te reguleren. 
In 1941 werd het waterschap Wold Aa opgericht, het eerste waterschap dat een 
aantal waterschappen in een stroomgebied omvatte inclusief de hoge gronden 
van dat gebied. Dit waterschap voerde een serie verbeteringsmaatregelen door 
en stond model voor een serie van stroomgebied omvattende waterschappen. 
Uit het waterschap Wold Aa is waterschap Reest en Wieden voortgekomen als 
rechtstreekse voorloper van het huidige waterschap Drents Overijsselse Delta.

Waterschapsvorming in Overijssel
De waterstaatkundige ontwikkeling van de hoge delen van Overijssel waren in 
hoofdlijnen gelijk aan die in Drenthe. In de lagere delen ging het om het buiten 
houden van het buitenwater en het droog maken en houden van de veen- en 
moerasgebieden die in de periode van 1300 tot 1900 werden ontgonnen. 
Toen de lage delen meer en meer in gebruik werden genomen, werden langs 
de rivieren en riviertjes lokaal kleine dijkjes aangelegd die de buurschappen 
droog moesten houden. Langs de IJssel ontwikkelde zich in de 13e eeuw een 
doorgaande streekbedijking, waarvoor een reglement werd opgesteld om tot 
een krachtig beheer te komen. Dit dijkrecht van 1308 en de oprichting van 
de Sallandse Schouw markeert het begin van de waterstaatsorganisatie in 
Overijssel. De Sallandse weteringen, gegraven in een periode tussen de 12 e 
en 15 e eeuw, veronderstelt ook een waterstaatkundige organisatie. De ont-
wikkeling van de waterstaatkundige organisatie in Noordwest Overijssel liep 
redelijk gelijk op. Het oudste dijkrecht dateert uit 1363 toen er al veel dijken 
waren aangelegd. Hier speelde ook de vorming van veenplassen en de door-
voer van water uit Drenthe een rol. Het Heemraadschap Vollenhove werd in 
1804 ingesteld en in 1889 trad het reglement van het Waterschap Vollenhove 
in werking. Net als in Drenthe werden in de 19e eeuw waterschappen op-
gericht en werden in de 20 e eeuw grootschalige verbeteringswerken uitge-
voerd, mogelijk gemaakt door een krachtigere waterstaatkundige organisatie.
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Deze kaart geeft de situatie weer, aan het begin van de 19e eeuw. 
De lage gebiedsdelen zijn reeds ontgonnen: laagveenontginningen in 
de Kop van Overijssel, de kleipolders van het Kamperland en Polder 
Mastenbroek. Ook de oevers van IJssel en Vecht zijn ontgonnen, 
Meer naar het oosten liggen echter uitgestrekte woestegronden 
die nog niet ontgonnen zijn. In Drenthe vormen de escomplexen 
van Diever, Dwingelo, Beilen en Westerborken ontgonnen enclaves 
omringd door woeste grond. Bij Hoogeveen zijn de veenkoloniale 
ontginningen zichtbaar.

KAART KRAYENHOFF 
1798-1822
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1 DRENTS PLATEAU
GEOMORFOLOGIE EN GEOHYDROLOGIE
Het Drents Plateau is een relatief hoog gelegen golvend 
keileemplateau midden in Drenthe. Het bestaat voor 
een groot deel uit dekzand op keileem met daartussen 
beekdalen en hoogveengebieden. Op sommige plekken 
stuwde het ijs tijdens de voorlaatste ijstijd de onder-
grond op tot kleine stuwwallen. Voorbeelden hiervan zijn 
de keileemruggen Kalenberg en Fluitenberg in de omge-
ving van het Oude Diep. Het is een vrij vlak gebied met 
een geleidelijk verval in westelijke en zuidelijke richting. 
Smeltwaterstromen sleten eeuwenlang het hooggelegen 
keileemplateau in en hebben een kenmerkend patroon 
van beekdalen gevormd. Vanuit het centrale deel waai-
erden beekdalstelsels in drie richtingen uit, waaronder 
richting het huidige beheergebied van het WDODelta: de 
Beilerstroom, de Ruiner Aa en het Oude diep. De beken 
lopen door natuurlijke beekdalen gevuld met venige af-
zettingen.

CULTUURLANDSCHAP
De ligging van de oudste dorpen hangt samen met de 
aanwezigheid van water. Zo is bijvoorbeeld Ruinen ont-
staan in de nabijheid van het beekdal van de Ruiner 
Aa. De oudste nederzettingen liggen veelal op de over-
gang van hoog naar laag, zodat zowel de akkers als de 
graslanden vanaf de boerderij goed te bereiken waren. 
Dwingeloo, Kraloo en Ruinen zijn voorbeelden van oude 
esdorpen die op de randen van de beekdalen liggen.

De beken zijn in cultuur gebrachte stroompjes, waaron-
der de Steenwijker Aa en de Beilerstroom. Kenmerkend 

voor deze beken was vroeger hun sterk veranderende 
verloop als gevolg van een te groot verhang voor oevers 
die te weinig weerstand boden. Langs de beken vormden 
zich hooilanden en natuurlijke graslanden. De beddingen 
hadden geringe afmetingen en konden alleen de zome-
rafvoer verwerken. De ’s winters optredende inundaties 
waren nuttig voor bemesting, maar in de zomermaanden 
noodlottig voor de oogst. 

De beekdalen hebben tegenwoordig een hoge natuur-
waarde. Het landschap wordt gekenmerkt door open 
grasland met aan de randen verdichting met houtwallen 
evenwijdig aan en dwars op de beekdalranden. Dat le-
vert een wat besloten karakter op. Greppels en smalle 
sloten zijn belangrijke landschappelijke elementen, even-
als smalle en diepe kavels. Deze natte gebieden werden 
vroeger de ‘wolden’ genoemd. 

De veengebieden als woeste gronden bleven lang voort-
bestaan. Tot aan de grootschalige hoogveenontginnin-
gen van diverse ontginningskoloniën en de ontginnings-
projecten van de Maatschappij van Weldadigheid. Deze 
ontginningen kwamen in de 17e eeuw op gang met als 
doel de winning van turf als brandstof. De veenkoloniale 
ontginningen waren systematisch, rechtlijnig en plan-
matig van opzet. Dit in tegenstelling tot de kleinschalige 
randveenontginningen die in de 11e eeuw ontstonden. 
Deze ontginningen van de natte bossen en moerassen 
aan de randen van het Drents Plateau hadden een on-
regelmatig en kleinschalig ontginningspatroon en zijn 
min of meer vanzelf ontstaan vanuit de esdorpen. De 

grootschalige hoogveenontginningen duurden voort tot 
in de 20e eeuw: na de tweede wereldoorlog liep het eco-
nomisch gewin van de turfwinning af, en werd de ver-
vening afgebouwd. Het veenkoloniale landschap wordt 
gekenmerkt door een stelsel van gegraven hoofdkana-
len en wijken met lintbebouwing en daarop aansluitende 
strokenverkaveling. De wijken en kanalen dienden voor 
het transport van turf en voor de afwatering. De hoog-
veengebieden hebben een uitgestrekt en open karakter 
met rechte sloten. 

Naast de van nature kronkelige, maar later rechtgetrok-
ken, stroompjes zijn vanaf de 19e  eeuw kanalen ge-
graven, die het Drents Plateau doorsnijden en enkele 
stroompjes ook kruisen. De kanalen en waterlopen zijn 
veelal in de lager gelegen beekdalen gesitueerd, min of 
meer in het verlengde of parallel aan de (oorspronkelijke) 
stroompjes. 

BETEKENIS VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN
• Behoud en versterken karakteristieken van de ver-

schillende cultuurlandschappen: zandlandschap-
pen, beekdalen en veenontginningen.

• Versterken onderscheid tussen de van oorsprong 
natuurlijke beeklopen (hermeandering) en door de 
mens gegraven kanalen en vaarten (recht tracé en 
strakke oevers).

• Behoud architectonische samenhang tussen ge-
malen en stuwen die in een bepaalde periode zijn 
aangelegd. 

Brongebied Oude Diep, gemeente Midden-Drenthe. Van 
Oorsprong een beeksysteem, maar tegenwoordig sterk 
gereguleerd door technische maatregelen.

Dwingelderveld, gemeente Westerveld. Grootste en be-
langrijkste natte heidegebied van West-Europa. Het toont 
het landschap zoals dat vroeger in grote delen van Dren-
the voor kwam.

Orveltersluis, gemeente Midden-Drenthe. De sluis in het 
Oranjekanaal schut geen schepen meer. In de sluis is 
een gemaal ingebouwd ten behoeve van het peilbeheer.
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Hoge Land van Vollenhove

Dwarsgracht

Wieden

Weerribben

Meppel

Vollenhove

Kuinre

voo rma l i ge        
Zuiderzeekust

Blokzijl

Zwartsluis



GEOMORFOLOGIE EN GEOHYDROLOGIE
Laagveen typeerde dit gebied voordat het ontgonnen 
werd. Het laagveen kon ontstaan doordat dit laag gele-
gen gebied een grote aanvoer van water had uit de omlig-
gende hoger gelegen gebieden. Slecht doorlatende lagen 
keileem in de bodem zorgden voor een lange verblijftijd 
van water wat resulteerde in veenvorming in dit gebied. 
De hoger gelegen keileemrug van het ‘Hoge Land van 
Vollenhove’ en de uitlopers van het Drents Plateau (zan-
druggen) zijn bijzonder in dit gebied. De overgang van 
het zand naar het veen is heel markant. Het zandland-
schap ligt aanzienlijk hoger dan de omliggende polders.

CULTUURLANDSCHAP
Het wegdorpenlandschap van de laagveenontginingen, 
ook wel het ‘slagenlandschap’ genoemd, ligt op de 
laagst gelegen plekken in Noordwest-Overijssel en Zuid-
west-Drenthe, waar in de benedenlopen van de beekda-
len veen is ontstaan. Het is een relatief nat gebied met 
vele vaarten, kanalen en sloten. Een groot deel van deze 
waterlopen hebben hun oorsprong op het Drents Plateau 
aan de noord- en oostzijde. Meppel vormt een belangrijk 
knooppunt van waterlopen. 

Deze veengebieden zijn vanaf de 11e eeuw ontgonnen. 
Sommige polders zijn vrij jong en pas in de jaren ‘60 
en ‘70 van de vorige eeuw ontstaan. Het wegdorpen-

landschap wordt gekenmerkt door een ontginningsas 
met bebouwing in een lang lint langs de weg met haaks 
daarop opstrekkende verkaveling met lange, smalle ont-
ginningspercelen. Ook de afwatering vindt haaks op de 
weg plaats, waarbij de sloten vaak de kavelscheidingen 
vormen. Langs deze sloten komt veelal beplanting voor. 
Dit versterkt de diepte van de percelen en de voor dit 
landschap kenmerkende afwisseling tussen open en be-
sloten stukken. Ook tussen het erf en de weg ligt veelal 
een sloot. 
Door de tijd heen is een gevarieerd landschap ontstaan. 
Behalve het slagenlandschap met ontginningslinten zijn 
er polders, droogmakerijen, veenplassen (kraggen) en 
ontginningskolonies te vinden. De westelijke begrenzing, 
tussen Vollenhove en Kuinre , wordt gevormd door de 
Zuiderzeedijk en het voorland van de voormalige Zuider-
zeekust. Achter deze dijk liggen diverse kolken die zijn 
ontstaan door dijkdoorbraken. De oudste erven liggen in 
dit lage gebied op terpen. 

De percelen zijn ten noorden van Blokzijl vrij onregelma-
tig van vorm. Dit in tegenstelling tot de binnenpolders, 
buitenpolders en de broeklanden. Deze van oorsprong 
natte gronden zijn in een regelmatige structuur ontgon-
nen. Het kraggenlandschap van de Weerribben en de 
Wieden maakt nu deel uit van een uniek natuurgebied. 
De Wieden en de Weerribben kennen van oorsprong een 

fijnmazige ontginningsstructuur. Door een intensieve ver-
vening en door stormen zijn de laatste veendelen echter 
weggeslagen waardoor grote plassen zijn ontstaan. Res-
tanten van de oorspronkelijke veenwinning zijn deels nog 
zichtbaar in het landschap in de vorm van het fijnmazige 
slotenpatroon en kleine sluisjes. De dijk met sluisjes bij 
Zwartsluis is bijvoorbeeld typerend. 

Op de zandrug aan de oostzijde van het gebied ligt een 
meer kleinschalig kampenlandschap. 

BETEKENIS VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN
• Behoud en versterken karakteristieken van de ver-

schillende cultuurlandschappen: slagenlandschap, 
droogmakerijen, Zuiderzeekust, kraggenlandschap 
en kampenlandschap.

• Behouden karakteristieke elementen en structuren, 
zoals kolken en terpen langs de Zuiderzeekust en 
relicten veenwinning in de vorm van fijnmazige slo-
tenpatroon en sluisjes.

2 LAAGTE VAN NOORDWEST-OVERIJSSEL EN ZUIDWEST-DRENTHE

Dwarsgracht, gemeente Steenwijkerland. Boerderij met 
opstrekkende verkaveling in de Weerribben.

Slagenlandschap Kraggenlandschap van Wieden en Weerribben.
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‘Meppelerdiep’

Zwartsluis

‘Ommerkanaal’

Staphorst

De Wijk
Lankhorst

‘Reest’

‘Dedemsvaart’

‘Hoogeveensche Vaart’

‘Reestvervangende Leiding’



GEOMORFOLOGIE EN GEOHYDROLOGIE
De Reest is ontstaan tijdens de nadagen van de laatste 
ijstijd in het dal van de vlechtende Oervecht, net als de 
Vecht. Op de noordelijke flanken van het oerdal van de 
Vecht schuurde de Reest zijn bedding uit. Een breed dal 
van circa 25 km breed ontstond. Waterlopen van het 
Drents Plateau en de Overijsselse stuwwallen zorgden 
voor de aanvoer van water. Vijfduizend jaar geleden 
stokte de afwatering en begon zich op grote schaal veen 
te vormen. De Reest werd een veenrivier, die stroomde 
vanuit de moerassen ten westen van Slagharen richting 
het huidige Meppelerdiep. De enorme hoogveenmoe-
rassen in het gebied van de Reest zogen het water op 
als een spons, waardoor ze water aan de zijdalen ont-
trokken. Langs het dalsysteem van de Reest ontstonden 
ruggen en wallen van dekzand. In de late middeleeuwen 
vormden deze de basis voor de bewoning en ontginning 
van bouwland.

CULTUURLANDSCHAP
De Reest is een riviertje met een gering verhang en een 
zeer meanderende loop op de grens van Drenthe en 
Overijssel. Geen van de beide provincies nam het initi-
atief het landschap rond het grensriviertje eens flink aan 
te pakken. Waarschijnlijk vanwege dit feit en het feit dat 
er in dit gebied pas laat een stroomgebiedsgericht wa-
terschap is ontstaan, heeft de Reest haar oorspronke-
lijke staat als één van de weinige wateren in Nederland 
behouden. Het huidige dal van de Reest is plaatselijk tot 
zeshonderd meter breed. De dalwanden vertonen enkele 
meters hoogteverschil en zijn duidelijk waarneembaar op 
de hoogtekaart. Grote delen zijn tegenwoordig in beheer 
als natuurgebied.

Het gebied rond de Reest was in de 12e eeuw al be-
woond. Bewoning in dit moerasgebied zal ongetwijfeld 
op de hogere gronden zijn gevestigd. De vele horsten 
boden daar de mogelijkheid toe. De ontginning van de 
moerasgronden was niet gemakkelijk. Aan de verbete-
ring van de hoofdafwatering konden de vroege bewo-
ners niet of nauwelijks iets doen. In de 13e eeuw had-
den de Sethe (het latere Meppelerdiep) en de Reest nog 
een open verbinding met zee. Eind 14e eeuw werd het 
Meppelerdiep bij Zwartsluis afgedamd. Ook toen zullen 
de gebruiksmogelijkheden van de grond zeer wisselend 
zijn geweest. Het onder water staan van gronden zal in 
de winter heel normaal zijn geweest en waarschijnlijk 
zelfs als zeer welkom zijn aanvaard. Overstroming van 
de hooilanden in de zomermaanden ging ten koste van 
de hooioogst.

De ontginning van het moerasgebied in het brede dal van 
de Reest begon in de 17e eeuw. Als gevolg van de ont-
ginningen werd het stroomgebied van de Reest vanaf de 
tweede helft van de 19e en 20e eeuw fors kleiner. On-
der meer door de aanleg van het Ommerkanaal (1865-
1866), de Dedemsvaart (1811) en de afleiding van ruim 
tweeduizend hectare Reestgebied naar het Ommerkanaal 
(1961-1966), de aanleg van de Hoogeveensche Vaart 
en de aanleg van Reestvervangende Leiding enkele jaren 
later. Ondanks dat de Reest veel minder water afvoert, 
loopt de Reest in de wintermaanden bij extreme neerslag 
over.

Na het rampjaar van 1672 besloten de Staten van Dren-
the langs de Reest leidijken aan te leggen, zodat ze de 
toegang tot Drenthe in oorlogssituaties onder water 
konden laten zetten. Om het water te kunnen opstuwen, 
kwam bij Meppel een waterkering.

Langs de Reest ontwikkelde zich een ‘esgehuchtenland-
schap’, dat vrijwel geheel tot dit deel van Drenthe beperkt 
bleef. Dit is een kleinschalig landschap met verspreid lig-
gende boerderijen met elk hun eigen bouwlandcomplex. 
De aangrenzende gronden zijn vrij extensief in gebruik. 
Verspreid aan de randen liggen de erven en agrarische 
gehuchten. De erven aan de westelijke zijde van het dal 
(nabij Meppel) waren ‘groots’, de oostelijke erven so-
berder. 

BETEKENIS VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN
• Behoud van het natuurlijke en authentieke karakter 

(meanders, microrelief).
• Behoud en versterken karakteristieken esgehuchten-

landschap.

3 REESTDAL

De Wijk, gemeente De Wolden. Tijdens de winter zet de 
Reest de aangrenzende gronden onder water.

Meanderende Reest bij De Wijk, gemeente De Wolden. Lankhorst, gemeente Staphorst. Typerende meandering 
van de Reest in het dal.
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Hamingen

‘Olde Staphorst’

‘Bischopsschans bij Lichtmis’ ‘Ommerschans’

Staphorst

Rouveen
‘Beentjesgraven’

Leusen

Hasselt

‘Sponturfwijk’

‘Ommerkanaal’

‘Streukelerzijl’

‘Galgenrak’

De Broekhuizen

Zwolle

‘Dalfserveldwetering’

‘Historische Leidijk (achterkade)’

‘Dedemsvaart (kanaal)’

‘Staphorster Grote Stouwe’

‘Meppelerdiep’



GEOMORFOLOGIE EN GEOHYDROLOGIE
Het gebied tussen Vecht en Reest was voordat het ont-
gonnen werd een uitgestrekt veenmoeras in het dal van 
de vlechtende Oervecht. Het moeras sloot in het noord-
oosten aan op de moerassen rond het huidige Hooge-
veen. Onder het dikke veenpakket lag een laag dekzand, 
meegevoerd en opgewaaid tijdens de laatste ijstijd. In het 
gebied komen enkele rivierduinen voor, zoals Hamingen, 
Leusen en Olde Staphorst.

CULTUURLANDSCHAP
Het gebied tussen Vecht en Reest is veel vlakker dan 
het Vechtdal en het Reestdal. De moeraszone tussen 
Coevorden en Staphorst is lange tijd in stand gehouden 
vanwege het defensieve nut. De verbinding ging over de 
zandrug bij de Bisschopsschans bij Lichtmis en de Om-
merschans naar Drenthe. Om uitdrogen te voorkomen, 
werden leidijken aangelegd. Zo bleven de moerassen als 
barrière behouden. Veel leidijken zijn bij de ontginningen 
verdwenen, maar de naam Leidijk als weg herinnert nog 
aan de vroegere waterkering. Bij Staphorst zijn nog res-
tanten van oude leidijken te vinden.

Het gebied is in twee delen in te delen: de zandige ‘bouw-
landen’ ten oosten van Staphorst en het laagveengebied 
ten westen daarvan. De zandige gronden waren aanvan-
kelijk veenmoeras. Het moeras werd op kleine schaal 
vanaf de randen ontgonnen en er liep al een enkele wa-
tergang voor turfwinning, zoals de Benckens Grave (nu: 
Beentjesgraven) uit circa 1400. De grootschalige ontgin-

ning startte in 1809 met de aanleg van het eerste deel 
van de Dedemsvaart. In de 18e eeuw waren grote delen 
van de markegronden in particuliere handen gekomen 
en kon de ontginning worden gestart. De Dedemsvaart 
vormde de ontginningsas voor de grootschalige verve-
ning tussen Leusen en Hasselt. Vanuit deze hoofdvaart 
werden brede sloten, wijken, gegraven en bestaande 
watergangen werden verbeterd. Het kanaal loosde on-
der vrij verval ten noorden van Hasselt. Nieuwe verbin-
dingskanalen met de Reest (Sponturfwijk) en later met 
de Vecht (Ommerkanaal, 1866) werden gegraven om 
overtollig water van de Dedemsvaart af te voeren. Later 
werden ten zuiden van Hasselt de gemalen Streukelerzijl 
(1925) en Galgenrak (1979) gebouwd. Het veen werd 
als turf afgevoerd en de afgeveende percelen werden 
klaargemaakt voor landbouwkundig gebruik. In de jaren 
‘60 is het kanaal voor de scheepvaart gesloten en deels 
gedempt. Andere watergangen, waaronder de Beentjes-
graven, zijn vervolgens verbeterd en hebben de wateraf-
voer van de Dedemsvaart overgenomen. De bouw van 
het gemaal ‘De Broekhuizen’ en de Dalfserveldwetering 
(2018) langs de Vecht is het sluitstuk van de afkoppeling 
van een deel van het bemalingsgebied van de gemalen 
Streukelerzijl en Galgenrak bij Hasselt. 

Het laagveengebied kent een opstrekkende verkaveling 
met smalle percelen, met een kenmerkende knik in de 
verkaveling aan de westzijde en een systeem met vaar-
ten en sloten. De ontginning is hier  gestart op de oos-
telijke oever van het Zwarte Water. In een aantal stappen 

zijn de dorpen oostwaarts mee verschoven tot de be-
woningslinten van Rouveen en Staphorst in 1641 op de 
huidige plek terecht kwamen. In de vorm van de percelen 
en in de ligging van de oude kerkhoven zijn de plekken 
waar de dorpen vroeger gelegen hebben nog te zien. Aan 
de gehele westzijde zijn restanten te vinden van de histo-
rische Leidijk (achterkade). 

Dijken komen in het gehele gebied voor. Het zijn vooral 
kanaal-(Dedemsvaart), stouw- (14e-eeuwse Staphors-
ter Grote Stouwe, Meppelerdiep) en leidijken. In de oude 
oeverlanden van het Meppelerdiep zijn de dijken, oude 
strangen, stroomruggen, rivierduinen en terpen karak-
teristiek.

BETEKENIS VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN
• Behoud opstrekkende verkaveling van het laagveen-

gebied.
• Afleesbaar maken van de ontginningsgeschiedenis 

met de oostwaarts verschoven dorpen Staphorst en 
Rouveen.

• Herkenbaarheid strategische betekenis (schansen 
en leidijken).

4 STAPHORSTER- EN DALFSER ACHTERLAND

Leidijk, gemeente Staphorst. Deze dijk verbond de hoge 
gronden van De Zwarte Dennen (Boswachterij Staphorst) 
met de Dedemsvaart en had tot doel de moeraszone ten 
oosten van deze noord-zuid as in stand te houden.

Dedemsvaart ter hoogte van De Lichtmis, gemeente 
Zwolle.

Dorpskern Rouveen, gemeente Staphorst. Karakteristiek 
zijn de smalle verkaveling met elzensingels en de ach-
ter elkaar geplaatste bebouwing aan de voorkant van de 
kavels.
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Dalfsen

‘Poepenstouwe bij Genne’

‘Rechterense dijk’

‘Vecht’

Ommen

‘Nieuwe Vecht’
Vechterweerd

Vilsteren



GEOMORFOLOGIE EN GEOHYDROLOGIE
De Vecht is ontstaan in hetzelfde oerstroomdal als de 
Reest. De oervecht werd gevoed met water van het 
Drents Plateau en de Overijsselse stuwwallen. Tussen 
de rivieren lag een moeras. Aan het einde van de voor-
laatste ijstijd ontstond tussen de Overijsselse stuwallen 
en het Drentse keileemplateau een breed dal van wel 25 
km breed. Het liep vol met smeltwater vanaf de ruggen. 
In het dal werden sedimenten afgezet. De Vecht is een 
regenrivier met een hoge waterafvoer in de natte win-
terperioden. Vanaf de grens tot Hardenberg stroomt de 
rivier in een brede overstromingsvlakte, tot aan Dalfsen 
in een smaller rivierdal en tot het Zwarte Water in een 
breder gebied.

CULTUURLANDSCHAP
De vroegste bewoners langs de Vecht woonden op 
kleine, relatief iets hoger gelegen ontginningen. Aan de 
noordzijde hadden zij te kampen met water uit de enor-
me veenmoerassen. Aan de achterzijde van de ontgin-
ningen lag vaak een kade die het water moest weren, 
zoals de Poepenstouwe bij Genne. De oudste afwatering 
geschiedde door sluisjes in de Vechtdijk, veelal aange-
duid met het woordje zijl. Daarbij ging het om dijkjes 
benedenstrooms, want tot begin jaren ‘80 was de Vecht 
bovenstrooms van Dalfsen niet of nauwelijks bedijkt. 
Rivierduinen boden voldoende bescherming tegen ern-
stige overstromingen. De aanvoer van water nam toe 
door toenemende ruilverkaveling in de bovenstroomse 
gebieden. In de jaren ‘80 werden bovenstrooms enkele 
groene dijken aangelegd, de kade bij Dalfsen en langs 

de benedenloop werd versterkt en de Rechterense dijk 
werd uitgebreid met een tweede, iets hoger gelegen wa-
terkering. 
Waterstaatkundig heeft de Vecht vooral een afvoerfunc-
tie gehad als ‘buitenwater’. Gemalen en een rioolzuive-
ring lozen hun water op de Vecht en bij droogte wordt 
water ingelaten. 

Transport van goederen was een belangrijke functie van 
de rivier. Vanaf 1300 tot circa 1850 was er veel scheep-
vaart. Vrijwel alle transport van handelswaar naar de af-
zetmarkt in “Holland” vond plaats met kleine scheepjes, 
de zogenoemde zompen. Deze scheepjes voeren onder 
andere over de Vecht. De Vecht heeft tot ver in de 19e 
eeuw een belangrijke rol gespeeld in de scheepsvaart. De 
rivier kende een onregelmatige stroming, waardoor in de 
zomermaanden de waterstand extreem laag kon zijn. Bo-
vendien was de rivier sterk meanderend. De zompen die 
men daarvoor gebruikte, waren hierop aangepast, zodat 
men zo lang mogelijk kon doorvaren. Over de Vecht werd 
veel Bentheimer zandsteen, dat een belangrijk bouwma-
teriaal was, vervoerd naar de stapelplaats Zwolle.

Om de vaartijd naar Zwolle te verkorten, werd rond 1600 
de Nieuwe Vecht gegraven. In het midden van de 19e 
eeuw kwamen het kanaal de Dedemsvaart en haar zij-
tak de Lutterhoofdwijk gereed. Zij vormden een kortere 
vaarweg tussen Coevorden en Zwolle en dat betekende 
dat het belang van de Vecht als vaarweg verminderde. 
In 1908 werd de rivier gekanaliseerd en werden er vele 
bochten afgesneden. Door deze en andere waterwerken 

5 VECHTDAL

daalde het waterniveau in de rivier en moest men in 1920 
besluiten om stuwen te bouwen. Er werden, in het huidi-
ge beheergebied van WDODelta, sluizen en stuwen ge-
bouwd bij Vechterweerd en Vilsteren. De rivier kon hier-
door veel beter worden gereguleerd. Toen rond 1830 de 
wegen van Deventer naar Bentheim en van Zwolle naar 
Almelo werden verhard, verloor de scheepvaart het van 
het wegtransport. Met ingang van 2004 is het peilbeheer 
en (recreatieve) vaarwegbeheer van de Vecht van het 
Rijk overgegaan naar het waterschap. Het waterschap 
was al de kwaliteitsbeheerder en dijkbeheerder. 

Tegenwoordig is er opnieuw weer letterlijk ruimte voor 
de Vecht, als onderdeel van het project ‘Ruimte voor de 
Rivier’. Vanaf 1996 werden plannen ontwikkeld en uitge-
voerd om op enkele plaatsen de oude Vechtarmen weer 
aan te sluiten. Hierbij werden deels nieuwe lopen gegra-
ven om het water langer vast te houden. Een bijkomende 
ontwikkeling zijn de natuur- en recreatieve waarden die 
hierdoor ontstonden.

BETEKENIS VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN
• Ontwikkelen Vecht als natuurlijke laaglandrivier (me-

andering, ruimte voor natuurlijke dynamiek).
• Behoud en versterken watererfgoed dat samenhangt 

met de Vecht als voormalige vervoersader (oude 
sluizen, kanalen etc.).

Vechterweerd, gemeente Dalfsen. Bij hoogwater stroomt 
de groene geul (2014) mee en krijgt de Vecht de ruimte 
om overtollig water veilig af te voeren.

Stuw Vilsteren in de Vecht, op de grens van gemeente 
Dalfsen en gemeente Ommen. Ten zuiden van de Vecht 
(rechts op de foto) is een oude meander van de Vecht 
zichtbaar.

Stuw Vechterweerd, gemeente Dalfsen. Het stuw- en 
sluiscomplex stamt uit 1912 en is een gemeentelijk mo-
nument. Het waterschap heeft het complex in 2018 ge-
heel gerenoveerd.
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Sallandse Heuvelrug

Averlo

Archemerberg / Lemelerberg

Heino

Raalte

Wesepe

Luttenberg

Lierder- en Molenbroek

‘Soestwetering’

Wijhe

Olst

‘Zwarte Water’



GEOMORFOLOGIE EN GEOHYDROLOGIE
De kenmerkende geomorfologie van Salland is ontstaan 
vanaf de ijstijd, toen ijsmassa’s de zand- en grindlagen 
uit de bodem opschoven tot hoge ruggen of stuwwallen, 
nu bekend als de Sallandse Heuvelrug. Onder het landijs 
is in Salland keileem ontstaan, een mengsel van leem 
en al dan niet vermalen zwerfstenen. Vervolgens wer-
den zandlagen afgezet, de zogenaamde dekzanden. In 
het centrale deel van Salland liggen de dekzandruggen 
ongeveer oost-west, van elkaar gescheiden door dal-
vormige laagtes. Na de ijstijden steeg de temperatuur, 
werd het gebied natter en raakte het gebied begroeid met 
broekbos. In gebieden met een slechte afwatering ont-
stonden moerassen waar plantenresten zich ophoopten. 
Op andere plaatsen ontstonden hoogvenen waarin zich 
een veenlaag van enkele meters dikte kon vormen.

In de lage delen van Salland had de IJssel invloed mid-
dels overstromingen. Verder van de bedding van de 
rivier, waar het water minder hard stroomde, kwamen 
de kleinere deeltjes tot bezinking. Dit fijnere materiaal 
(de komklei) bezonk in de laag gelegen kommen. In het 
noordelijke komgebied ontstonden enkele brede, na-
tuurlijke en oost-west georiënteerde afwateringsgeulen. 
Oorspronkelijk liepen deze stroompjes door de oever-
wallen naar de IJssel. Natuurlijke beken ontbraken in het 
zuidelijke deel doordat er een oppervlakkige afstroming 
was in de broekgebieden. Vermoedelijk ontstonden op 
natuurlijke wijze enkele geulen aan de westzijde door de 
trage brede afvloeiing in de laagtes. Zo is er sprake van 
‘een beek’ in een dalvormige laagte bij Averlo. 

CULTUURLANDSCHAP
In het oosten van deze regio liggen de stuwwallen van 
de Sallandse Heuvelrug, met de Archemerberg/Lemeler-
berg als hoogste punt van ruim 75 meter. Naar het wes-
ten toe, in de ruime omtrek van Heino, Raalte, Wesepe 
heeft het landschap een kleinschalig karakter. Plaatselijk 
vindt men hier kleine enken, onderbroken door voormali-
ge heidevelden op de hogere en voormalige broekgebie-
den in de lagere terreinen. Door kwelwater uit de heuvels 
was het hier zo nat dat deze broekgebieden pas werden 
ontgonnen toen de waterhuishouding in de 19e eeuw 
drastisch was verbeterd. Dichter bij de rivier vinden we 
een zone met oost-west liggende smalle dekzandruggen 
met daartussen laaggelegen voormalige broekgebie-
den die in de late middeleeuwen, na de aanleg van de 
Sallandse weteringen, zijn ontgonnen. Deze zone wordt 
gekenmerkt door grote open ruimten, die hier en daar 
worden onderbroken door verspreid gelegen boerderijen 
op de hogere delen.

Het binnenwater kon na de bedijkingen van de IJssel niet 
meer de rivier instromen. Op verschillende plaatsen in 
de IJsseldijk zijn uitwateringssluizen aangelegd, maar 
kennelijk voldeed de situatie niet. Er werden vanaf circa 
1200 grote waterlopen gegraven, de ‘Sallandse weterin-
gen’, en - daarop aansluitend - een fijn netwerk van klei-
nere weteringen en sloten. Hierdoor konden ook de lager 
gelegen gebieden in gebruik worden genomen. De Sal-
landse weteringen waterden af naar het Zwarte Water via 
de stadsgracht van Zwolle. Het Overijssels Kanaal is ge-
graven als een op zichzelf staand watersysteem en heeft 
verbinding met het gebied rondom Ommen en Dalfsen. 

6 SALLANDSE WETERINGEN

In de tweede helft van de vorige eeuw zijn in Salland 
ruilverkavelingen uitgevoerd, waarbij de agrarische 
productieomstandigheden werden verbeterd. Veel land-
schapselementen als houtwallen en meidoornsingels 
zijn verdwenen en de verschillen tussen kleinschalige 
gebieden en grotere open ruimtes zijn voor een deel ver-
loren gegaan. Onderdeel van de ruilverkaveling was de 
verbetering van de waterbeheersing. Tot 1965 kwamen 
hier nog regelmatig overstromingen voor. Veel weterin-
gen werden verdiept en verbreed, weteringen werden op 
elkaar aangesloten via koppelleidingen, onderhoudspa-
den werden aangelegd en een serie van gemalen werd 
gebouwd. Veel hoofdwaterkeringen langs de weteringen 
verloren hun functie. Het vrijkomende zand uit de wete-
ringen werd gebruikt om de IJsseldijk te verbeteren. 

BETEKENIS VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN
• Versterken onderscheid tussen ruggen en laagten
• Behoud en versterken man-made karakter van de 

gegraven weteringen. 
• Behoud architectonische samenhang tussen ge-

malen en stuwen die in een bepaalde periode zijn 
aangelegd. 

Oosterbroekswaterleding, Luttenberg, gemeente Raal-
te. Een rechte wetering met aan weerszijden een smal 
onderhoudspad van het waterschap. Typerend sinds de 
jaren ‘60 van de 20e eeuw.

Gemaal Lierder- en Molenbroek, gemeente Olst-Wijhe. 
Dit bemaalt de gelijknamige polders ten zuiden van Zwol-
le. Met de typerende bouw van de Sallandse gemalen uit 
de jaren ‘60. Op de foto zijn zichtbaar v.l.n.r. de Soest-
wetering, een dijksloot en de aanvoerwatergang uit de 
polder.

Geautomatiseerde stuw in de Soestwetering, gemeente 
Olst-Wijhe. Naast de stuw ligt een vistrap.
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GEOMORFOLOGIE EN GEOHYDROLOGIE
Tijdens de ijstijd heeft landijs het oerstroomdal gevormd. 
Lange tijd stroomde er in het IJsseldal twee rivierstro-
men in tegengestelde richting. Bij Zutphen lag een na-
tuurlijke barrière. De toenmalige IJssel was niet meer 
dan een klein riviertje. In het dal van de IJssel traden 
in die tijd verstuivingen op. Door de wind werd zand uit 
de drooggevallen rivierbedding verplaatst en tot rivier-
duinen opgestoven. In de vroege middeleeuwen brak de 
zandbarrière bij Zutphen door en verenigde het water van 
het Rijndal zich met de IJssel. In de loop van de middel-
eeuwen kwam er meer water in het IJsseldal vanuit het 
zuiden en ook vanuit de Zuiderzee stuwde het water vaak 
op. In deze periode zijn vele meanders, kronkelwaarden 
en hanken of strangen ontstaan en oude rivierlopen afge-
sneden. Wanneer de rivier buiten haar oevers trad, werd 
dicht bij de rivier het (relatief zware) zand neergelegd en 
verder weg de (relatief lichte) klei. Na de bedijking werd 
in de uiterwaarden zand en klei afgezet en kwam de rivier 
hoger dan het achterland te liggen.

CULTUURLANDSCHAP
Het gebied is sinds de late Bronstijd continu bewoond 
geweest. In de vroege middeleeuwen groeide de be-
volking gestaag. De oeverwal van de IJssel (Wijhe, 
Olst, Windesheim) en rivierduinen bij de rivier (Deven-
ter, Zwolle) waren in die tijd bewoond. De akkers lagen 
in clusters bijeen of in een mozaïek met weilanden en 
boomgaarden. 

Om de overstromingen van de IJssel tegen te gaan, wer-
den er vanaf de 11e eeuw kaden aangelegd. De eerste 
dijken waren circa anderhalve meter hoog. De lage dijk-
jes lagen in de lage delen en verbonden de hoge gronden 
met elkaar. Zo ontstond het landschap van de uiterwaar-
den en dijken. In de 13e eeuw kwam een doorgaande 
streekbedijking tot stand: een dijktracé vanaf de Plat-
voet bij Deventer naar Welsum bij Kampen. De marken 
bouwden de dijken. Hiervoor werden ook rivierduinen en 
dekzandruggen benut. De boeren aan de dijk onderhiel-
den zelf de dijkvakken, die door hoefslagpalen werden 
gemarkeerd. 

Het in stand houden van een dijk was een voortdurende 
activiteit. Dijken moesten het hoger wordende IJssel-
water kunnen keren. De dijken langs de IJssel zijn vele 
malen verhoogd, verbreed of teruggelegd. Vaak werd 
hiervoor grond gebruikt uit de directe omgeving of uit 
bijvoorbeeld de gegraven weteringen in het achterland. 
Niettemin is de dijk meerdere malen doorgebroken, ge-
tuige de doorbraakkolken. De laatste grote dijkverzwarin-
gen dateren uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, 
maar in de 21e eeuw gaan de versterkingen voort via het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

De normalisatie van de rivieren vond in het midden van 
de 19e eeuw plaats door de afdamming van geulen en 
de aanleg van kribben. Grote invloed op het IJsseldal had 
de aanleg van de Afsluitdijk. Na het hoogwater van 1993 
en 1995 geeft Rijkswaterstaat, waterbeheerder van de 

7 SALLANDSE IJSSEL

IJssel, de rivier meer de ruimte. De werkzaamheden in 
kader van ‘ruimte voor de rivier’ worden door het wa-
terschap uitgevoerd.  Zo worden bij Zwolle en Deventer 
nevengeulen gegraven. 

De IJsselvallei is binnen het verdedigingssysteem van 
ons land vanaf de Tachtigjarige Oorlog één van de be-
langrijkste linies geweest. Enige resten van de betonnen 
constructies uit 1939-1940 zijn nog aanwezig. Tussen 
1951 en 1954 werd het verdedigingssysteem ‘De IJs-
sellinie’ aangelegd. Deze militaire verdedigingslinie had 
als doel om Nederland door middel van inundatie te be-
schermen tegen de landinvasie vanuit het oosten. Ver-
schillende onderdelen van deze linie, die in 1964 weer is 
opgeheven, zijn nog aanwezig.

Deventer is aan het einde van de 8e eeuw ontstaan op 
enkele rivierduinen langs de IJssel. Al in de Vroege Mid-
deleeuwen groeide Deventer uit tot een handelsneder-
zetting die in 1190 stadsrechten kreeg. Deventer lag tot 
1967 buitendijks.

BETEKENIS VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN
• Behoud en ontwikkelen versterken natuurlandschap 

langs de IJssel (meanders, kronkellwaarden, stran-
gen en riviergebonden natuurwaarden).

• De verhalende dijk. Behoud en ontsluiten watererf-
goed langs de dijk (dijkstoelhuisjes en dijkpalen, 
wielen en kolken, rabatbossen en militaire linies).

Sallandse banddijk en IJssel ten zuiden van Herxen. Lange kolk bij Den Nul. Dijkstoelhuis ten noorden van Olst.
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GEOMORFOLOGIE EN GEOHYDROLOGIE
De IJsseldelta vormt de overgangszone van de IJssel, 
de Vecht, het Meppelerdiep en het Zwarte Water naar 
de voormalige Zuiderzee. Langs de randen liggen rivier-
duinen. In de getijdendynamiek zijn door opslibbing van 
rivier- en zeeklei eilanden ontstaan. Verder van de rivier 
en de zee lagen laagveengebieden. Het was een over-
wegend nat gebied met broekbosbegroeiing. De bodem 
bestaat deels uit veen en deels uit klei, afkomstig uit de 
rivieren en de voormalige Zuiderzee.

CULTUURLANDSCHAP
De landschappelijke verscheidenheid van het gebied is 
bijzonder en bestaat uit: rivierenlandschap, veenontgin-
ningslandschap, krekenlandschap, zandlandschap, bui-
tendijks land inclusief een zeedijk en een aantal dorpen 
en stadjes (Hasselt, Genemuiden, Grafhorst). Daarom 
is dit gebied in 2007 tot Nationaal Landschap uitgeroe-
pen. De oudste bewoning werd, tot het moment dat het 
gebied mechanisch bemalen werd, op terpen gebouwd 
omdat het in de winter te nat was. Het gebied is gro-
tendeels agrarisch in gebruik. In de 19e eeuw stond het 
bekend om haar goede hooi. De IJsseldelta vormde tot 
in de jaren ’50 het noordelijkste deel van de IJssellinie. 

De Kampereilanden zijn buitendijks gelegen polders. 
Deze zijn door opslibbing uit de Zuiderzee gewonnen en 
stapsgewijs in noordelijke richting uitgebreid. De afwa-
tering verliep onder vrij verval en vanaf eind jaren ‘50 
met een aantal kleine kenmerkende gemaaltjes. De Kam-

pereilanden worden doorsneden door oude rivierarmen. 
De verkaveling op het Kampereiland is onregelmatig van 
karakter als gevolg van de natuurlijke waterlopen. In de 
zomer gebruikte men deze gronden als weide. De eerste 
boerderijen van het Kampereiland stonden op terpen en 
dateren uit de 14e eeuw.

De polder Mastenbroek is een voormalig veengebied dat 
in de tweede helft van de 14e eeuw (1365) door een 
regelmatige opgezet stelsel van vaarten- en weteringen 
werd ontwaterd. In de middeleeuwen werd het moeras-
sige land extensief beweid. Aanvankelijk werd de polder 
droog gehouden met behulp van natuurlijke afwatering 
via sluizen. Later gebeurde dat met molens (rond 1490). 
In 1856 is het stoomgemaal Mastenbroek in gebruik 
genomen. Binnen polder Mastenbroek ligt de Koekoeks-
polder, een boezem die rond 1852 verveend is en ver-
volgens is drooggemalen. Met de ruilverkaverling in de 
jaren ’60 zijn veel weteringen gedempt ten behoeve van 
het verkeer en werden nieuwe weteringen gegraven aan 
één kant van de weg. 
Achter Kampen, ten westen van de IJssel, liggen de 
polders Kamperveen, polder Dronthen en Haatland. Dit 
gebied maakte deel uit van een langerekte moeraszone 
langs de Zuiderzee. In dit slecht toegankelijke moeras lag 
de grens met het huidige Gelderland. Vanaf de 14e eeuw 
is dit gebied stukje bij beetje ingedijkt en ontgonnen. De 
oude Zuiderzeedijken waren overstroombaar en het slib 
van de zee leverde vruchtbare kleigrond.

8 IJSSELDELTA

Twee steden hebben grote invloed gehad in het gebied: 
Kampen en Zwolle. Beide zijn steden die sterk verbonden 
waren en zijn met het water. Kampen door zijn ligging 
rechtstreeks aan de IJssel op een landtong dicht bij de 
Zuiderzee. Dit heeft Kampen als Hanzestad tot in de 16e 
eeuw veel rijkdom gebracht. Bijzonder is de waterke-
ring, die sinds 2003 gebruik maakt van de historische 
stadsmuur. Zwolle lag niet rechtstreeks aan de IJssel, 
maar bij een doorwaardbare plaats in de Grote Aa, een 
zijtak van het Zwarte Water. Zwolle lag laag en was ook 
de plek waar het water uit de Sallandse weteringen op 
het Zwarte Water werd geloosd. Tot de afsluiting van de 
Zuiderzee had Zwolle met enige regelmaat te kampen 
met overstromingen. Zwolle had via kanalen verbinding 
met de IJssel (Willemsvaart en Katerveersluis-deels ge-
dempt, nu via het Zwolle IJsselkanaal), de Dedemsvaart 
(Lichtmiskanaal-gedempt), de Vecht (Nieuwe Verlaat), 
met het Sallandse achterland (Sallandse weteringen) en 
met Kampen (trekvaart-gedempt). 

BETEKENIS VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN
• Behoud en versterken karakteristieken cultuurland-

schappen: rivierenlandschap, krekenlandschap, 
zandlandschap en veenontginngingslandschap.

• Behoud en versterken delta-structuur met vertak-
kende rivierarmen en kreken.

• Behoud en versterken herkenbaarheid historische 
dijken- en terpenstructuur

Waterkering Kampereiland, gemeente Kampen. Een re-
latief lage dijk ten noorden van het Kampereiland. In de 
verte op de dijk staat gemaal Willem Meijerpolder.

IJsseldelta, gemeente Kampen. Het zeekleilandschap 
van Haatland grenst aan het Vossemeer, met aan de 
overkant de Flevopolder.

Gemaal Van der Engelen van der Veen, Kampen. Electro-
gemaal van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch 
en stede-bouwkundig belang en daarom Rijksmonu-
ment. Sinds de aanleg van het Reevediep is de omgeving 
van het gemaal sterk veranderd. Het gemaal ligt nu onder 
aan een dijk.
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WATERSCHAPSERFGOED:
DIJKEN 

Kuinre
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Kaart met de primaire dijken, regionale keringen en overige kerin-
gen. Onder deze overige keringen vallen ook kades en historische 
(in ongebruik geraakte) dijken. Met name in de polders en in de 
voormalige moerasgebieden zijn her en der nog oude dijkjes die de 
keringen van de eerste ‘waterschappen’ vormden.
Tevens zijn de belangrijkste ontginningsassen en richtingen van de 
veengebieden weergegeven.
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INLEIDING
Nederland is een echt ‘dijkenland’. Dijken zijn niet weg 
te denken uit de lagere delen van ons landschap. Een 
dijk keert het water (waterkering) of geleidt het water. 
Dijken zijn verbonden aan de strijd tegen het water en 
daarmee ten diepste verbonden aan onze cultuur. Maar 
het zijn ook lange ecologisch waardevolle groene linten 
in het landschap, ons wandelpark, ons museum. De dij-
ken in de West-Overijssel houden een groot deel van het 
beheergebied van WDODelta droog. De Zuiderzee, de 
IJssel, de Vecht, en het Zwarte Water: het zijn wateren 
die onze regio veel voorspoed hebben gebracht door de 
mogelijkheden die het water bood, maar die ook hun tol 
eisten door overstromingen. Daarnaast ’keren’ dijken het 
water in de hoger gelegen kanalen in Drenthe en Over-
ijssel (kanaaldijken) en in verdedigingslinies (leidijken).

ONTWIKKELING VAN DIJKEN
In de vroegste tijden, zolang de inwoners van de laag-
gelegen gebieden een droge plek hadden om te leven 
op natuurlijke hoogten in de buurt van het water, was er 

geen aanleiding om in te grijpen in het watersysteem. 
Het water had de ruimte. Bij hoge waterstanden had bij-
voorbeeld de IJssel een bedding van kilometers breed. 
Door bevolkingsgroei in de 11e eeuw nam de druk op 
de beschikbare ruimte toe. De vroege bewoners trokken 
ook de minder geschikte gebieden in. In de lagere delen 
legden bewoners een kade aan rondom hun individuele 
percelen. Op den duur groeide dat uit tot een aaneenge-
sloten dijkenstelsel langs de wateren.  

Aanvankelijk waren boeren aan de dijk zelf verantwoor-
delijk voor het onderhoud van de dijk. Later ontstonden 
er dijkbesturen die het beheer en onderhoud door de 
boeren aan de dijk aanstuurden. Hoefslagpalen mar-
keerden de stukken dijk. Lans de IJssel zijn er nog acht 
stenen paaltjes aanwezig. Uiteindelijk onderstonden er 
bestuursorganen die het gebied achter de dijk belasting 
oplegden om het beheer en onderhoud te financieren.  
Dat was hard nodig, want door de bedijkingen kreeg de 
rivier steeds minder ruimte. Dijkdoorbraken kwamen re-
gelmatig voor. Op een aantal trajecten langs de voorma-
lige Zuiderzee, de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water 
zijn nog veel restanten zichtbaar in de vorm van kolken. 
Om de kolken werd een nieuw stuk dijk aangelegd waar-
door binnen- of buitendijkse kolken ontstonden. Dijken 
werden vaak teruggelegd en ook versterkt. Vaak werd 
hiervoor grond uit de weteringen gebruikt. Voor het dijk-
onderhoud werd klei aan de landzijde gewonnen, door 
middel van uitgedijkt land of dijkputten (nog zichtbaar in 
dijkbosjes van Herxen en Harculo). Deze laagtes werden 

THEMA ‘DIJKEN‘

weer in gebruik genomen door de aanleg van rabatten 
(aardenwallen met geriefhout). Het hout werd gebruikt 
voor de noodkeringen en de versterking van de kwets-
bare dijktaluds. De afsluiting van de Zuiderzee in 1932 
en de latere systematische dijkverbeteringen en rivier-
verruimingen hebben er aan bijgedragen dat er in het 
gebied van WDODelta geen dijkdoorbraken meer hebben 
plaatsgevonden.

Door de continue verandering in de dynamiek van het 
water zijn veel van de historische oude Zuiderzee-, rivier- 
en kanaaldijken verlegd, verhoogd en verbreed. Hiermee 
is het huidige stelsel van primaire, regionale en overige 
waterkeringen ontstaan. Elke dijk was toegesneden op 
het buitenwater dat het moest keren en de ondergrond 
waarop deze werd aangelegd, waardoor kenmerkende 
dijkvormen ontstonden.

Een groot deel van de kleine dijkjes in de voormalige laag-
gelegen moerasgebieden van Salland en op bijvoorbeeld 
de Kampereilanden heeft geen functie meer. (Restanten) 
van dijken, soms nauwelijks zichtbaar, zijn cultuurhisto-
risch, ecologisch en als onderdeel van het verhaal van 
het waterbeheer nog steeds van belang, ook al hebben 
ze slechts nog een functie als weg of perceelscheiding. 
Maar een belangrijk deel van dit eeuwenoude dijkenstel-
sel heeft echter nog steeds een waterkerende functie. 
De dijken langs de IJssel, Vecht, Zwarte Water, Zwarte 
Meer en de Randmeren zijn in beheer bij het waterschap. 
Deze dijken worden via dijkverbeteringsprogramma’s 
nog steeds versterkt. Daarnaast leggen we nog steeds 
nieuwe dijken aan, zoals de dijk bij Westenholte in de 
gemeente Zwolle en de dijken langs het Reevediep in 
de gemeente Kampen in het kader van het programma 
‘Ruimte voor de Rivier’.  

Binnendijkse kleiwinput (dijkdel) ten zuiden van Herxen. Nieuwe dijk Westenholten, als resultaat van maatregel 
Ruimte voor de Rivier.

Voormalige Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Kuinre.
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TOPOGRAFIE 1940
De topografische kaart van rond 1940 laat de verschillende 
landschappen nog duidelijk leesbaar zien: Het Drents plateau met 
haar vele heidevelden, de veenontginningen bij Hoogeveen en zeer 
natte laagveenontginningen ten westen van Steenwijk en Meppel, de 
kronkelvormen van IJsseldelta met hierin de orthogonaal verkavelde 
polder Mastenbroek, het slingerende Reestdal en Vechtdal, met 
hiertussen de ontginningen langs de Dedemsvaart en Staphorsterlint 
en de zandgronden van Salland met een lappendeken van beplan-
ting, afgebakend door de stuwwallen in het oosten en de IJssel in 
het westen.
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DIJKEN BINNEN WDODELTA

De vroegste dijken in het gebied van WDODelta stammen 
waarschijnlijk uit de 13e eeuw en soms nog eerder. Ar-
cheologisch onderzoek naar de dijk bij Westenholte bij 
Zwolle toont aan dat in de 11e eeuw een laag zomerdijkje 
van 1 à 2 meter hoog aanwezig is geweest. De beschoei-
ingsresten en matten van rijshout dateren uit de periode 
rond 1300. Rond 1200 lag er in ‘De Nieuwe Gracht’ een 
dam, voorzien van een uitwateringssluis, die later be-
kend werd onder de naam Randerzijl. Dat betekent dat 
er ook een rivierdijk aanwezig moest zijn geweest. En in 
1222 wordt melding gemaakt van de Slag bij Harculo, 
die daar op de dijk heeft plaatsgevonden. 

In de 13e eeuw kwam een doorgaande streekbedijking 
langs de IJssel tot stand. De marken bouwden de dijken. 
Hiervoor werden ook rivierduinen en dekzandruggen 
benut. De boeren die belang hadden bij de dijken on-
derhielden zelf de dijkvakken, die door dijkpalen werden 
gemarkeerd. Een belangrijk moment in de geschiedenis 
van het waterbeheer is de dijkbrief van Salland van bis-
schop Guy van Avesnes uit 1308. In deze brief wordt het 
dijkrecht beschreven dat gold voor de IJsseldijk aan de 
zijde van Deventer, van het klooster Ter Hunnepe aan de 
Schipbeek tot aan de zee, Welsum. In de dijkbrief wordt 
gesproken over een regeling voor bestaande, maar ver-
waarloosde dijken. De brief wordt beschouwd als vroeg-
ste organisatie van het waterbeheer in deze regio. 

De streekbedijking in het ‘Land van Vollenhove’ in Noord-
west-Overijssel werd gerealiseerd in de 14e eeuw. De 
dijken hebben veelal een grillig verloop. Langs de zee-
dijk tussen Kuinre, Blokzijl en Vollenhove zijn de kolken 
die zijn ontstaan na dijkdoorbraken nog zichtbaar in het 
landschap. In Blankenham staat nog een hoogwaterka-
non die voor de afsluiting van de Zuiderzee werd gebruikt 
als waarschuwing voor hoog water. Ook bij hoge rivier-
standen en ijsgang werden kanonnen gebruikt.
Langs het Zwarte Water en de monding van de Vecht 
werden voor het begin van de 15e eeuw overal dijken 
aangelegd. Ook hier werden de oudere dijkjes met el-
kaar verbonden tot een dijk die een compleet gebied 
beschermde. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de ringdijk 
om Mastenbroek is de Stouw of Zalkerdijk bij Zwolle 
(Frankhuis) aangesloten op de linker Zwartewaterdijk 
van Frankhuis naar Genemuiden. Het Meppelerdiep was 
begin 14e eeuw al afgedamd

Veel landweren in het achterland deden vroeger ook 
dienst als ‘dijk’. Het verschil is soms moeilijk te onder-
scheiden. Met name rond Deventer zijn deze terug te vin-
den in het landschap. 

Een bijzondere dijk is de Stenendijk bij Hasselt: een bak-
stenen muur in het buitentalud van de Zwartewaterdijk 
van tweeëneenhalve meter hoog en circa 800 meter 
lang. De muur is waarschijnlijk tweemaal verhoogd. Op 

een historische kaart uit 1822 komt de dijk al voor. Er 
wordt echter aangenomen dat de Stenendijk waarschijn-
lijk van oudere datum is.

Een andere bijzondere dijk is de zeedijk bij landgoed Den 
Alerdinck. Na overstroming van het landgoed vanuit de 
Zuiderzee in 1825 besloot de toenmalige landgoedeige-
naar Van Sonsbeek tot de aanleg van een kering om het 
landgoed. Er was hier toen nog geen waterschap, geen 
spoorlijn, geen Rijksweg (nu N35) en geen Overijssels 
Kanaal. Op eigen kosten heeft het landgoed de dijk aan-
gelegd en het watersysteem aangepast. De dijk keerde 
de latere overstromingen van 1883 en 1895. In 1837 
werd de dijk van Den Alerdinck opgenomen in het nieuwe 
Waterschap Salland, omdat het waterschap geen tweede 
partij duldde met zeggenschap over het beheer van de 
dijk. De dijk is nog zichtbaar als hooggelegen landweg-
getjes en houtwallen. Het landgoed heeft de dijken be-
schermd tegen afgraving, een lot wat veel dijken tijdens 
de verbeteringswerken uit de jaren ‘60 ten deel viel.

Waterkering Kampereiland, gemeente Kampen. Een lage 
kering langs het Zwarte Meer ter bescherming van de 
Kampereilanden.

Stenendijk Hasselt, gemeente Zwartewaterland. Deze 
historische stenen zeewering is een Rijksmonument.

IJsseldijk bij Wilsum, gemeente Kampen. Bij noordwes-
ter storm was het gevaar van dijkdoorbraak door krach-
tige golven en golfoverslag groot. De oostelijke IJsseldijk 
kreeg daarom lokaal het profiel van een zeewering, met 
een verflauwd buitentalud om de kracht van de golven 
te breken.
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WATERSCHAPSERFGOED:
WATERLOPEN
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Deze kaart geeft een beeld van alle hoofdwatergangen binnen het 
waterschap. Duidelijk is hierin een onderscheid te zien tussen de 
drogere gronden aan de oostkant met minder watergangen, beek-
structuren en een aantal grote kanalen, en de nattere westzijde, met 
meer open water en vele gegraven afwateringen.
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INLEIDING
Waterlopen zijn belangrijke blauwe structuren in het 
huidige landschap. Ze vormen belangrijke kenmerken 
in het landschap en zij hebben een grote invloed gehad 
op de ontwikkeling van dat landschap. Die ontwikkeling 
gaat soms ver terug in de tijd, zoals de aanleg van de 
Nieuwe Wetering in de 13e eeuw en de gegraven sloten 
en weteringen van de Mastenbroekerpolder in de 14e 
eeuw.  Waterlopen vormen een belangrijk aandeel in de 
ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied 
dat WDODelta beheert. De ene waterloop is de andere 
niet. Een aantal verschillende type waterlopen wordt hier 
in beeld gebracht.

RIVIER, VEENSTROOM OF BEEK
Het kenmerk van een rivier, veenstroom of beek is de 
natuurlijke oorsprong. In alle gevallen gaat het over een 
natuurlijke waterloop die fungeert als zichtbare afvoer-
systeem van overtollig water in een bepaald gebied. 
Elke rivier, veenstroom of beek ligt in een stroomgebied. 
Dat is het totale omringende gebied waarbinnen al het 
overtollige water via die ene waterloop wordt afgevoerd. 

De IJssel, de Vecht en de Reest worden beschouwd als 
rivier(tje). In het beheergebied van waterschap WDO-
Delta komen in Drenthe nog enkele waterlopen voor die 
als beek getypeerd kunnen worden. De meeste beken 
zijn ondertussen grotendeels gekanaliseerd en worden 
nu als gegraven waterloop beschouwd. Dat zelfde geldt 
voor veenstromen, die hun oorsprong hadden in de tal-
rijke hoog- en laagveengebieden die het gebied rijk was.

SLOTEN EN WETERINGEN
Sloten kenmerken Nederland, vooral laag Nederland. 
Elke ontginning van natte wildernis en moeras tot bruik-
baar boerenland begon met het graven van sloten die 
voor ontwatering zorgden. Sloten zijn waarschijnlijk het 
meest voorkomende landschapselement in Nederland. 
Vooral tijdens de grote ontginningen in 1100-1300 zijn 
in laag Nederland, zoals in de IJsseldelta en in Noord-
west-Overijssel, vele duizenden kilometers sloot gegra-
ven. Slotenpatronen vormen één van de belangrijkste 
dragers van het Nederlandse landschap door de samen-
hangende structuur die ze vormen, ook in het gebied van 
Drents Overijsselse Delta. 

Sloten vormen de haarvaten van het watersysteem. Slo-
ten voeren het overtollige water af van het naastgelegen 
land of, ten tijde van droogte, voeren water aan. Sloten 
begrenzen het perceel, dienen als veekering en vormen 
in veel gevallen eigendomsgrenzen. Sommige sloten 
hebben een natuurlijke oorsprong, maar zijn in de loop 
der tijd aangepast om de afwatering te dienen. Voorbeel-

THEMA ‘WATERLOPEN‘

den hiervan zijn veenstroompjes in het veenweidegebied 
en beken in het zandlandschap. Het meest kenmerkend 
zijn de veenweidegebieden met hun brede sloten waar-
in het water van soms tot aan het maaiveld staat. In 
vaarpolders, zoals de delen van de boezem van Noord-
west-Overijssel, vindt nog vervoer over sloten plaats. De 
sloten van de droogmakerijen zoals polder Mastenbroek 
zijn meestal smal en het slootwaterpeil staat er ruim on-
der het maaiveld door de bemaling. Tot slot had je nog de 
‘niemendalletjes’ die vrijwel het hele jaar droog staan op 
de zandgronden. Veel sloten zijn al weer verdwenen als 
gevolg van demping. Dat was mogelijk door betere be-
malingstechnieken, de introductie van prikkel- en schrik-
draad als veekering of eigendomsgrens en de behoefte 
aan goed machinaal bewerkbaar land.

Hoger in de hiërarchie staan de weteringen, die het wa-
ter verder transporteren. Andere namen voor wetering 
zijn wijken, diepen of vaarten (in de veenkoloniën, vaak 
ook met scheepvaart, zie kanalen). In het zandlandschap 
staan ze bekend als lei, graaf, grift of diepje.

Sloot nabij Kuinre in de Weerribben, gemeente Steen-
wijkerland.

Sloot in Salland. Reest.
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TOPOGRAFIE 2017
Anno 2017 zijn de verschillende landschappen door verdere ont-
ginning van heide- en bosgebieden en drooglegging van de natste 
delen minder leesbaar dan voorheen. Ten opzichte van de kaart 
van1940 is het areaal heide op het Drents plateau is sterk afgeno-
men, zijn vele beken genormaliseerd (en plaatselijk weer aan het 
hermeanderen) en hebben de steden een flinke groei doorgemaakt. 
Ten zuiden van Kampen heeft de bypass Kampen de IJsseldelta 
weer iets vergroot.
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GRACHTEN

Grachten worden vaak verbonden aan water in de stad 
en vestingswerken. Dat is in het beheergebied van WDO-
Delta niet anders. Grachten boden water voor dagelijks 
gebruik (drinkwater), voor nijverheid (ambachtslieden 
en industrie), transportmogelijkheden en veiligheid (om 
je achter te verschansen). Later, met een toenemende 
bevolkingsdruk, werden grachten steeds meer open 
riolen, waarin afval werd gedumpt. Met de komst van 
de riolering konden de (stinkende) grachten gedempt 
worden. Met een toenemende mobiliteit over land bo-
den gedempte grachten ook waardevolle trajecten die 
voor trams, treinen en auto’s ingezet worden. Nu het 
oppervlaktewater steeds schoner is geworden, worden 
grachten weer gewaardeerd. Grachten als karakteristiek 
van een stad(je), zoals Steenwijk, Zwolle en Hasselt. 
Grachten kunnen tegenwoordig ook een bijdrage leveren 
aan het klimaat robuust maken van steden en gebieden, 
waardoor ze soms weer teruggebracht worden in oude 
staat (Bisschopsschans).

KANALEN

Kanalen in het gebied van WDODelta zijn gegraven voor 
de scheepvaart (onder andere om gestoken turf uit de 
hoog- en laagveengebieden te kunnen vervoeren en voor 
vervoer van grondstoffen) en voor het afvoeren van wa-
ter uit nieuw ontgonnen gebieden. De Overijsselse kana-
len kregen ook de functie van afvoerkanaal van de veen-
gebieden in Noordoost-Overijssel en Drenthe. Meppel en 
Zwartsluis waren destijds belangrijke doorvoerhavens, 
vanwaar de turf verscheept werd naar Holland. Kanalen 
werden ook gebruik voor de aanvoer van mest voor de 
verbetering van de schrale gronden.

De vroegste kanalen zijn in de 16e eeuw aangelegd en 
de aanleg ging door tot de werkverschaffingsprojecten 
uit de jaren 1930. Aanvankelijk waren de Drentse kana-
len verbeteringswerken van riviertjes en beekjes die te 
smal waren om te bevaren, zoals de benedenloop van 
het Oude Diep. Later werden ook kanalen gegraven die 
geheel los stonden van de toen bestaande watersyste-
men. Daar waar sprake was van teveel hoogteverschil 
werden sluizen met bijbehorende sluiswachterswonin-
gen gebouwd. 

Veel kanalen hebben door de tijd heen hun vroegere 
scheepvaartfunctie verloren. Ophaalbruggen werden 
vaste bruggen en schutsluizen, zoals de sluizen in het 
Overijssels kanalenstelsel bij Lemelerveld en Linthors-
terbrug, verdwenen. Van die laatste resteert slechts een 
stenen schutkolk. 

Bij de Overijsselse en Drentse Kanalen in het beheerge-
bied van WDODelta ligt het peilbeheer (vaak) en het wa-
terkwaliteitsbeheer (in alle gevallen) bij het waterschap. 
Het vaarwegbeheer, het beheer van het kanaal zelf en 
het beheer van de sluizen ligt bij de provincie Overijssel 
respectievelijk de provincie Drenthe. 

Stadsgracht Zwolle Overijssels kanaal.

 39W A T E R E R F G O E D  W D O D



Gemaal A.F. Stroink langs de voormalige Zuiderzeedijk tussen Blokzijl en Vollenhove
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CASUS 2
GRENSLEIDING

CASUS 3
HET OUDE DIEP

CASUS 3
HET OUDE DIEP

CASUS 1
DIJK KUINRE-VOLLENHOVE

3.1  WATERSCHAP EN RUIMTELIJKE KWALITEIT
Het waterschap geeft - als beheerder van watergangen, 
waterkeringen en waterschapsobjecten en als ontwik-
kelaar van ruimte voor onder ander andere waterber-
ging- vorm aan het landschap. Deze ingrepen variëren 
in schaal: van het verbreden van enkele watergangen, 
het beplantingsvrij houden van een schouwpad of het 
verstrekken van een vergunning om een waterloop te 
dempen tot de versterking van kilometers dijk of het her-
menaderen van waterlopen in beekdalen. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt gedefinieerd als ‘de mate 
waarin tegemoet wordt gekomen aan de gebruikswaar-
de, belevingswaarde en toekomstwaarde van verschil-
lende belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen’.

Wanneer we spreken over ruimtelijke kwaliteit, gaat het 
om begrippen als ‘goed’, ‘functioneel’, ‘mooi en ‘toe-
komstbestendig’. Het gaat niet alleen om de vraag òf een 
ruimtelijke ingreep moet plaatsvinden, maar ook hoe die 
het beste ingepast kan worden en wáár.

Ruimtelijke kwaliteit is bij de grotere (dijkverbeterings) 
projecten van het WDODelta al een bekend begrip. Het 
gaat hierbij om een goede vormgeving en landschap-
pelijke inpassing van de ruimtelijke ingrepen. Ingrepen 
worden op passende wijze vormgegeven, waarbij (rela-
ties van) landschapsstructuren en waterschapserfgoed 
behouden blijven of zelfs versterkt worden. Tevens wordt 

bij de dijkversterkingsprojecten -als onderdeel van een 
goede landschappelijke inpassing- aan diverse actoren 
de mogelijkheid geboden om hun wensen en opgaven 
mee te koppelen aan de ruimtelijke ontwikkeling. Het 
waterschap komt daarmee op het pad van de ruimtelijke 
ordening, domein van provincie en gemeente. 

Bij de meeste projecten van het waterschap in het water-
systeem speelt ruimtelijke kwaliteit geen noemenswaar-
dige rol, enkele uitzonderingen daargelaten. Dit hoofdstuk 
biedt een inzicht in de aanpak op moment dat ruimtelijke 
kwaliteit volwaardig wordt meegenomen.  Dus met een 
opdracht en/of een ambitie met betrekking tot ruimtelijke 
kwaliteit en aandacht voor meekoppelkansen.

3.2  DRIE VOORBEELDCASUSSEN
Middels drie casussen als voorbeeld wordt in dit hoofd-
stuk bekeken hoe het waterschap nog beter om kan 
gaan met waterschapserfgoed, landschap en ruimtelijke 
kwaliteit. Hoe kan het waterschap deze factoren inzetten 
om het waterschapswerk beter zichtbaar te maken en 
het water en de waterschapobjecten en –structuren be-
ter beleefbaar. Hoe ga je bijvoorbeeld om met benodigde 
waterberging, met profielverruiming, beschaduwing en 
beplanting, hermeandering of vrijkomende grond? 

Per casus wordt eerst een korte beschrijving gegeven, 
een aantal kwaliteiten en knelpunten benoemd, alsook 
wensen en ontwikkelingen vanuit het waterschap maar 
ook vanuit andere partijen. Hierna worden kort de kern-
kwaliteiten benoemd en wordt vervolgens aan de hand 
van een aantal ontwerpprincipes en een overzichtspla-
tje een inspirerend beeld gegeven hoe om kan worden 
gegaan met waterschapsgerelateerde ontwikkelingen die 
waterschapserfgoed en landschap raken.
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Casus 1
Dijk Kuinre-Vollenhove

Dijk Kuinre-Vollenhove met steil binnenland (rechts) en flauw buitentalud (links) Dijk Kuinre-Vollenhove met steil binnenland (rechts) en flauw buitentalud (links) 

Dijk Kuinre-Vollenhove bij Baarlo Gemaal A.F. Stroink

B O S C H  S L A B B E R S     44



Dijk en boerderij bii de Anneruardiekolk, tussen Blankenham en Blokzijl

Ten zuiden van camping Zonnekamp bij Zorgvlied

Kerkje en kolk bij BlankenhamDijk en binnendijkse moeraslandjes bii Baarlo, tussen Blankenham en Blokzijl

Hoogwaterkanon en kolk bij BlankenhamKruitmagazijn Blankenham Peilschaal Blankenham

 45W A T E R E R F G O E D  W D O D



KORTE OMSCHRIJVING
Het traject beslaat de voormalige Zuiderzeedijk (respec-
tievelijk Kuinderdijk, Hammmerdijk, Blokzijlerdijk) tussen 
Kuinre en de Moespot, waar de dijk op de natuurlijke 
hoogtes van de Vollenhover stuwwal aansluit. De dijk be-
staat al als doorgaande waterkering sinds de 14e eeuw.
Door decennialang ophogen kreeg de dijk haar huidige 
profiel: een echte zeedijk met een steil binnentalud en 
flauw buitentalud (tbv golfremming). De afsluiting van 
de Zuiderzee (1932) en de latere inpoldering van de 
Noordoostpolder (1942) maakten de risico’s van over-
stroming een stuk kleiner. Sinds 2018 heeft de dijk geen 
functie meer als primaire waterkering. De dijk kent een 
licht slingerend verloop en beweegt zich langs vele door-
braakkolken tussen de historische centra van voorma-
lige zeehavenstadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove. 
Bij Kuinre mondde de Linde via de Waayersluis uit op de 
Zuiderzee, bij Blokzijl het Noorderdiep via de sluizen van 
de havenkolk. De voormalige havenmonding van Kuinre 
met lichtbaak is nog zichtbaar langs de Hopweg, net als 
de ten westen van Kuinre gelegen Havendijk. In dijkdorp 
Blankenham vallen zowel de naast de dijk en kolk ge-
bouwde kerk als het hoogwaterkanon met kruithuisje op. 
Een ander markant punt is gemaal A.F. Stroink, dat het 
water van het Ettenlandsch Kanaal wegpompt in het Vol-
lenhover meer. Het stadje Vollenhove is niet ontstaan aan 
een monding, maar op de rand van een in zee stekende 
hoge stuwwalrug. Eindpunt van dit 18 kilometer lange 
dijktraject is nabij de Moespot, waar de dijk op deze na-
tuurlijke hoogtes aansluit.

KWALITEITEN
• De dijk als doorgaande verhoogde structuur in het 

landschap.
• Dijk heeft een karakteristiek zeedijk-profiel, met aan 

de landzijde een steil talud, kolken en bebouwing en 
de onbebouwde open zeezijde een flauw talud.

• Grote hoeveelheid doorbraakkolken, erfterpen, het 
rijksmonument gemaal Stroïnk, het dijkkanon als 
relicten van de strijd tegen het water.

• Historische centra met sluizen, havens etc. langs de 
dijk.

• Doorgaande (recreatieve) route op de dijk rijk aan 
cultuurhistorie, lopende door een relatief rustig, 
open agrarisch landschap in de nabijheid van Natio-
naal Park de Weerribben-Wieden.

KNELPUNTEN
• Verliezen van beschermingszone dijk kan leiden tot 

verrommeling.
• Kolken groeien dicht en verlanden, hierdoor wordt 

(het verhaal van) de strijd tegen het water minder 
zichtbaar.

• Plaatselijk gaat het doorgaande dijkprofiel verloren 
door een veelheid aan afritten of aangrondingen 
langs de dijk.

• De dijk als doorgaande (recreatieve) lijn is plaatselijk 
onduidelijk door de opschaling van infrastructuur op 
de dijk, met name rotondes.

WENSEN MET BETREKKING TOT DE DIJK
• De karakteristieke dijk, zowel in profiel als in tracé, in 

tact laten om het verhaal van waterveiligheid zicht-
baar en beleefbaar te houden.

WENSEN MET BETREKKING TOT DE OMGEVING  
(MEEKOPPELKANSEN)
• Natuurgebieden vernatten (door boskap – gaat 

verdamping tegen, door integraal verhogen water-
stand).

• Fijnmaziger recreatief netwerk.
• Betere verbinding met Nationaal Park de Weerrib-

ben-Wieden. 
• Nieuw peilbesluit Buitenpolder achter Kuinre + re-

visie Gemaal.
• Bodemdaling en verdroging tegengaan door ’s zo-

mers peil opzetten (vertraging maaivelddaling).
• Meer ruimte voor waterberging.
• Natuurverbinding tussen Wieden en Vollenhover 

Meer langs Ettenlandsch Kanaal.

DIJK KUINRE-VOLLENHOVE
Type:  Waterkering, voormalige zeedijk
Lengte: 17,97 km (incl.havendijk Kuinre)
Breedte:  34 - 55 m
Hoogte: Dijk NAP+4,3m, 
  Achterland NAP-0,6m, 
  Voorland NAP-0,0m
Tracé:  Kuinre - Blankenham - Baarlo - Blokzijl - Moespot (Vollenhove)

B O S C H  S L A B B E R S     46

Moespot

Blokzijl

Vollenhove

Blankenham

Vollenhover meer

Kuine



Dijk als doorgaande, verhoogde structuur in een open 
agrarisch landschap

Dijk als verbinding tussen (cultuurhistorisch) interessante 
en markante plekken en objecten

Kernkwaliteiten

Karakteristiek Zeedijk-profiel: steil binnentalud met grenssloot en laaggelegen land met kolken en bebouwing op terpen ten 
opzichte van een flauw buitentalud zonder grenssloot met hoger gelegen land dat open en bebouwingsvrij is.

De kwaliteiten van de dijk Kuinre-Vollenhove zijn op te 
sommen in een drietal kernkwaliteiten:
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Handhaven van een duidelijk, herkenbaar dijkprofiel met 
steile binnenzijde en flauwe buitenzijde

GRONDWERK DIJK

Voorkomen van aanplem-
pingen van grond aan de 
dijk of opknippen van het 
doorgaande dijklichaam.

Behoud en/of herstel van 
het continue doorlopende 
dijklichaam: één doorlopend 
dijkprofiel.

buiten
flauw

binnen
steil

BEPLANTING, WATER EN NATUUR

Inrichtingsprincipes

wel zo niet zo

Uitgangspunt bij ontwikkelingen in het landschap is be-
houd en versterken van de kernkwaliteiten. De inrich-
tingsprincipes gelden hierbij als inspirerende voorbeel-
den:

Niet meer herkenbare (verlande) kolkgaten weer herken-
baar maken door te ontgraven en te koppelen aan natuur 
en water(berging)

Dichtgegroeide kolken openmaken en zodanig beheren 
dat de kolk vanaf de dijk zichtbaar is

Natuur en water(berging) kan ook worden ingezet in de 
vorm van een over grotere lengte parallel lopende natte 
dijkvoet.

wel zo

wel zo

niet zo

niet zo
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INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur op de dijk dient smal en compact te blijven, 
fiets- en autoverkeer blijven gecombineerd op de weg. 
Géén vrijliggend fietspad bovenop de kruin naast de au-
toweg.

Nieuwe (beheers)afritten worden zoveel mogelijk beperkt 
en gecombineerd en lopen zoveel mogelijk met het be-
staande talud mee de helling op en af.

De weginrichting van de dijk is terughoudend en dient het 
doorgaande zicht over de dijk te waarborgen. Verromme-
ling door borden en meubilair wordt vermeden, bij nieuwe 
rotondes is de inrichting terughoudend.

(Beheers)afritten zijn ondergeschikt aan de dijk. Het 
lineaire karakter van de dijk blijft behouden door afritten 
zo compact mogelijk vorm te geven

wel zo

wel zo

wel zo

wel zo

niet zo

niet zo

niet zo

niet zo
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RECREATIEVE VOORZIENINGEN BEBOUWING

Kolken kunnen ontwikkeld worden tot extensieve re-
creatiegebiedjes, bijvoorbeeld door toevoegen van een 
strandje of struinpad

wel zo

wel zo

niet zo

oude situatie

Ontwikkelen recreatieve voorzieningen op de kruin zoals 
rustplekken en/of informatiepunten. Aandachtspunten 
zijn:
• Behoud van de continuïteit van de dijk; voorkomen 

van vreemde ‘pukkels‘ aan de dijk
• Ingetogen landelijke karakter: voorkomen van ver-

rommeling, behoud groene uitstraling
• Koppelen aan logische plekken: op- en afritten, 

paden richting de uiterwaarden, mooie uitzichten, 
cultuurhistorische lokatie, etc.

Nieuwe gebouwde ontwikkelingen binnendijks op dijkterp 
of op terp of geringe afstand van - en verbonden met de 
dijk.

Binnendijks mogen gebouwde ontwikkelingen langs de 
dijk plaatsvinden, buitendijks (in de voormalige zee) dit 
voorkomen.

wel zoniet zo
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BEBOUWING

Nieuwe gebouwde ontwikkelingen buitendijks op geruime 
afstand van - en zo min mogelijk verbonden met de dijk. 
Hierdoor wordt het contrast tussen de binnendijkse veili-
ge wereld met woningen nabij de dijk en de buitendijkse 
weidsheid behouden.

Binnen een dorpskern:
• kan een overmaat in het dijkprofiel worden benut 

om naast de weg beplanting toe te voegen of aan te 
vullen in de vorm van een bomenrij of laan.

• kunnen gaten in het dijklint worden opgevuld met 
nieuwe dijjkwoningen met een voorkant aan de dijk. 

 51W A T E R E R F G O E D  W D O D



VOOR:
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NA:

reeks van kolken ontwikkelen 
tbv natuur en waterberging

natte dijkvoet

kanaal (afwatering/ontginning/vervoer)

erfgoed object (gemaal/sluis/etc) recreatief 
ontwikkelen, rustpunt met bankje+info

historisch dijkstadje met 
voormalig waterfront

recreatieve route langs 
landmarks

flauw buitentalud

voorland: 1e rij kavels vanuit 
de dijk ontgonnen (uiterdijken)

bestaande erfterpen op korte 
afstand van de dijk

koppeling maken met infocen-
trum NP Wieden-Weerribben

nieuwe woningen als huister-
pen aan binnenzijde dijk

bebouwingsvrije zone tot 
Provinciegrens / 200m

markante punten zichtbaar maken 
en koppelen aan recreatief rustpunt

steil binnentalud, begrensd door sloot

MOGELIJK INTEGRAAL TOEKOMSTBEELD
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Casus 2
De Grensleiding

Grensleiding ter hoogte van de Reeweg, zuidwestelijk van Zorgvlied

Verlengde Nijensleker Schipsloot door het Nijensleekerveld 
langs het Dirk de Ruiterpad Bakensloot tussen grondwallen ten zuiden van Nijensleek
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Grensleiding wordt de achtergrens van kolonie West Vierdeparten ten zuiden van 
Boschoord, hier gezien ter hoogte van de Jan Wapstraweg

Grensleiding wordt de achtergrens van kolonie West Vierde-
parten ten zuiden van Boschoord

Grensleiding als grens tussen bos en veld, gezien vanaf de Boylerstraat bij Boschoord

Ten zuiden van camping Zonnekamp bij Zorgvlied

Ten zuiden van camping Zonnekamp bij Zorgvlied

Ten zuiden van camping Zonnekamp bij Zorgvlied
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KORTE OMSCHRIJVING
De bovenloop begint ter hoogte van Zorgvlied / Boschoord 
/ Doldersummer Veld (NAP+7,7m) Hier infiltreert water 
in de grond, door recente natuurontwikkelingsprojecten 
en boskap wordt tevens minder water onttrokken of ver-
dampt. Vanuit de bossen rond Zorgvlied en Boschoord 
verzamelt het water zich in de Grensleiding. Deze vaart 
loopt kaarsrecht op de grens van Drenthe en Friesland.
Ter hoogte van de Schoollaan van Boschoord (Kolonie 
N°7) knikt de watergang en vervolgt ze haar weg langs 
de Grensweg, nog steeds op de provinciale grens. De 
watergang vormt hier de achtergrens van de Kolonie 
Oost en West Vierdeparten. Oorspronkelijk liep er door 
de ontginningsas van voorgenoemde kolonie een vaart; 
de Kolonievaart of Vierdeparter Wijk. In recentere topo-
grafische kaarten wordt deze benaming -ten onrech-
te soms aan de Grensleiding toebedeeld. Tot voorbij 
Wilhelminaoord blijft de Grensleiding de grens volgen. 
Voorbij de Mr. A. van Naamen van Eemneslaan (een ko-
lonie-as van Rustoord/Wilhelminaoord) buigt de water-
gang naar het zuiden af om nu -meer reliëfvolgend en 
onder de naam (Verlengde) Nijensleker Schipsloot- de 
laagtes van het Nijenslekerveld te volgen tot de provin-
ciegrens met Overijssel. Hierna loopt ze zuidoostwaarts 
langs de provinciegrens, dwars door ‘vrijbuiterskolonie’ 
Nijensleekerveld om aan de zuidpunt van het dorp ca. 
2 km zuidoostwaarts nabij de provinciegrens onder de 
naam Gier- of Bakensloot door het open veld te vervol-
gen (NAP+1,0m). Deze laatste twee kilometers bevindt 
het water zich tussen twee parallel lopende wallen (Gier-
wal, NAP+1,6m). De watergang mond vervolgens uit in 
de Wapserveense Aa.

KWALITEITEN
 • Kolonievaart als scherpe grens tussen bos- en 

landbouwgebied. 
 • Grenssloot/Kolonievaart als onderdeel van veen-

kolonieontginning (nominatie UNESCO werelderf-
goed):Verlengde Nijensleker Schipsloot/Grensleiding 
is de achtergrens van Kolonieontginning West & 
Oost Vierdeparten en gedeeltelijk de grens van 
Wilhelminaoord, de Kolonievaart is onderdeel van 
kolonie Boschoord.

 • Grenssloot als kaarsrechte doorsnede (liniaal) in 
het landschap laat de lokale hoogteverschillen mooi 
zien.

 • Verlengde Nijensleker Schipsloot als grens van 
natuurgebied Nijensleekerveld (heide) en Landgoed 
Eese.

KNELPUNTEN
 • Verdroging (met name in zomer).
 • Gebied plaatselijk te nat (met name in winter is 

afvoer soms te beperkt).
 • Ecologische waarde van de watergang is zeer 

beperkt.

WENSEN MET BETREKKING TOT DE WATERLOOP
 • Natuurgebieden vernatten (door boskap - gaat 

verdamping tegen, door integraal verhogen water-
stand).

 • Grensleiding ondieper & breder: minder verdroging.
 • Meer ruimte voor waterberging.

WENSEN MET BETREKKING TOT DE OMGEVING  
(MEEKOPPELKANSEN)
• Natuurgebieden vernatten (door boskap – gaat 

verdamping tegen, door integraal verhogen water-
stand).

• Fijnmaziger recreatief netwerk.
• Behoud en versterking van Kolonie erfgoed en ver-

sterken koloniestructuren in het landschap.

GEGRAVEN LOOP: GRENSLEIDING
Type:   Watergang, gegraven afwateringssloot
Lengte:  16,5 km
Breedte:  10 - 20 m (incl. onderhoudspad)
Verval: 5,5 m
Tracé:  Kolonievaart - Grensleiding - Verlengde Nijensleker Schipsloot - 
  Nijensleker Schipsloot - Bakensloot
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De kwaliteiten van de Grensleiding zijn op te sommen 
in een drietal kernkwaliteiten. Deze kernkwaliteiten die-
nen behouden en waar mogelijk versterkt te worden:

rechtlijnig karakter van gegraven watergang, strakke en 
steile taluds

lokaal relief wordt zichtbaar door kaarsrechte snede in 
het landschap met gelijk waterpeil

watergang vormt over grote lengtes een eenduidige, 
strakke grens in een landschap met grote maat en schaal: 
- als grens tussen bos/natuur en open land
- als (deel beplante, deels onbeplante) achtergrens van 
twee (kolonie)ontginningen

Kernkwaliteiten
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WATERBERGING & -ZUIVERING

waterbergingsprofiel: verbreden en verontdiepen van water-
gang met natte bergingsoever tot strak accoladeprofiel, dat 
over grote lengtes eenduidig is vormgegeven

waterbergingsprofiel: verbreden en verontdiepen van water-
gang met natte bergingsoever, grond evt inzetten t.b.v:
- brede, lage grondwal met struinpad/verlengde grensweg-
bosstrook, eventueel aangeplant met bomenrij
- brede, lage grondwal met bosstrook

eventuele helofytenfilters als langgerekte 
strook parallel aan watergang

Inrichtingsprincipes

Uitgangspunt bij ontwikkelingen in het landschap is be-
houd en versterken van de kernkwaliteiten. De inrich-
tingsprincipes gelden hierbij als inspirerende voorbeel-
den:

nieuwe situatie
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GRONDBERGING BEPLANTING

als grondwal in 
langsrichting

als accent in 
bestaande knik

strakke rij

als opgehoogd 
boskavel in heide-
ontginning

langgerekte bos-
strook

boskavel van formaat
≥ 1 ha

maaiveldvolgend 
ophogen

los gestrooide beplan-
ting zonder richting

wel zo

wel zo

wel zo

niet zo

Beplanting dient de rechtlijnigheid, maat en schaal van de 
watergang en het landschap te versterken. Geen ‘losse bos-
jes en boomgroepjes’, maar beplanting zoals we die nu ook 
in het landschap tegenkomen: 
- rechthoekige boskavels
- bomenrijen
- eventueel langgerekte bosstroken om de achtergrens van 
een kolonieontginning te benadrukken

Grondberging dient de rechtlijnigheid, maat en schaal van de 
watergang en het landschap te versterken. Geen ‘losse bul-
tjes’ of ‘natuurlijke glooiingen maken’, maar gebruik maken 
van bestaande structuren: 
- als accent langs een bestaande knik in de watergang
- als opgehoogd kavel, aangeplant met bos
- eventueel als langgerekte grondwal langs de watergang om 
de achtergrens van een kolonieontginning te benadrukken
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VOOR:

watergang vormt over grotere delen 
de grens tussen bos en open veld

watergang als onderdeel van 
lint Kolonieas

heide en vennen in het bron-
gebied

watergang als achtergrens van 
Kolonieontginning door open land
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NA:

eventuele plasdrasoever of helofy-
tenfilter als rechtlijnige strook over 
grotere lengte parallel aan waterloop

aanzetten van watergang door  ontgin-
ningslint d.m.v. beplantingslaan

nieuwe bebouwing aanvullen 
in kolonieas

beplanting als langgerekte 
bosstrook

extra beplanting in de vorm 
van boskavels in de knik van 
kavellijnen

routenetwerk: schouwpad 
openbaar toegankelijk maken 
en verbinden met routes in 
omgeving

oorspronkelijke gegraven loop 
behouden als rechte lijn, 
toevoegen recreatieve route

bovenstrooms water vasthou-
den: vernatten en natuurwaar-
de toevoegen rond brongebied

waterbergingsprofiel met naastge-
legen beplante grondbergingwal als 
parallelle structuur benadrukt recht-
lijnigheid van de waterloop

MOGELIJK INTEGRAAL TOEKOMSTBEELD
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Casus 3
Het Oude Diep

Kruising Linthorst Homankanaal richting Weiden De Vossenberg/Altinghorst De Vossenberg/Altinghorst

De Zuidmaten ten zuidwesten van Drijber

Hulzebrink Pesserma
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Casus 3
Het Oude Diep

Hoogeveen Kinholt

Mantingerweiden nabij Mantinge

Mantingerbosch nabij Mantinge

Bruntingerweiden/N374

Oude Kene nabij Hoogeveen/Fluitenberg

Spekmaten nabij Mantinge
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KORTE OMSCHRIJVING
De bovenloop van het Oude Diep begint bij Mantinge, ter 
hoogte van het natuurgebied Mantingerbosch & -weiden/
Balingerstukken/Spekmaten, een gebied met één van de 
laatste stukjes oerbos van Nederland. Vanuit hier –op 15 
meter boven NAP– volgt de in de jaren ‘60 gekanaliseer-
de beek de natuurlijke beekdallaagten richting het westen, 
van oudsher helemaal tot aan Meppel (NAP+0m), zo’n 
38 kilometer stroomafwaarts gelegen. Vanuit Mantinge 
stroomt het water naar de Bruntingerweiden en het Wijs-
terbroek. De waterloop steekt ter hoogte van Altinghorst/
De Vossenberg door het Linthorst-Homankanaal en buigt 
zuidwestelijk af naar de oostkant van de VAM-berg nabij 
Drijber. Tussen Drijber en de Diepweg meandert de beek 
weer door de recente natuurontwikkelingsprojecten rond 
De Zuidmaten. Het Oude Diep stroomt verder richting 
Hoogeveen, waarbij ze nabij Stuifzand door de uitvoering 
van natuurontwikkelingsproject
Pesserma-Noord (NAP+11m) een meanderende (ne-
ven)geul heeft gekregen met bijbehorend
bergingsgebied. Voorbij de spoorlijn Hoogeveen-Assen 
stroomt de beekloop in de stadsrandzone van Hooge-
veen (NAP+10m) langs een bedrijventerrein, trafosta-
tion en onder de A28 door via natuurreservaat en door 
bergingsgebied De Oude Kene om over korte afstand 
door de woonwijken van Hoogeveen verder te vervolgen 
richting het westen. Via het weidegebied (Vledders, Ten
Arloerweiden) westelijk van Hoogeveen loopt de beek 
direct langs Huize Echten (NAP+7m) om uiteindelijk 
voorbij Nijstad in het Hoogeveens Kanaal (NAP+6m) te 
eindigen. Een oud restant van het verdere verloop van de 
beek is nog te herkennen tussen de zuidzijde van Echten 
en Houten Wambuis.

KWALITEITEN
 • Doorgaande, in meer of mindere mate meanderende 

beekloop door de natuurlijke laagtes;
 • Systeem van beek, beekdal, natuurgebieden, bosjes, 

beplantingsstroken etc. vormen het beekdalensem-
ble.

 • Natuurlijk ingerichte bergingsgebieden en helofyten-
filters.

 • Goede aanzet tot recreatieve ontsluiting door Oude 
Dieproute, wandelpaden over schouwstroken en 
kades en aangrenzende recreatieve gebieden als de 
VAM-berg en Huize Echten.

KNELPUNTEN
 • Weinig samenhang langs de gehele loop: zeer diver-

se beekprojecten met grote verschillen in aanpak en 
inrichting.

 • Waterkwaliteit: laagkwalitatief landbouwwater watert 
af op beek, waterkundig isoleren van natuurgebie-
den.

 • Omgeving beek langs spoorzone Hoogeveen ver-
rommelt.

 • Weinig plekken waar je direct langs het water kan 
wandelen.

 • Wateroverlast in brongebied, ook wateroverlastknel-
punten elders langs de waterloop.

 • Toekomstgerichter maken; wateroverlast en droogte 
tegengaan.

WENSEN MET BETREKKING TOT DE WATERLOOP
 • Natuurgebieden vernatten.
 • Oude Diep ondieper & breder: minder verdroging.
 • Meer ruimte voor waterberging.
 • Roode Brand: berging van water (ca. 100.000 tot 

200.000 kuub, grove schatting) uit het brongebied 
van het Oude Diep en vernatting gebied.

 • Vispasseerbaar maken van stuwen.
 • Natuurvriendelijke oevers aanleggen.
 • Hermeandering van beek op plekken waar dit nog 

niet gebeurd is.

WENSEN MET BETREKKING TOT DE OMGEVING  
(MEEKOPPELKANSEN)
• Wens Provincie voor beekherstel/natuurontwikkeling 

ter hoogte van de Roode Brand.
• Wensen om beekdal ter hoogte van spoorzone Hoo-

geveen te ontwikkelen tot recreatief uitloopgebied 
voor Hoogeveen i.c.m. spooraanpassing ProRail.

• Recreatieve ontwikkelingen VAM-berg met fietsrou-
tes, fijnmaziger recreatief netwerk.

BEEKLOOP: HET OUDE DIEP
Type:   Watergang, beekloop, genormaliseerde, ten dele hermeanderend 
Lengte:  26,8 km
Breedte: 10 - 20 m (incl. onderhoudspad)
Verval: 9,4 m
Tracé:  Mantinge - Altinghorst/De Vossenberg - Drijber - Stuifzand - Hoogeveen - Echten
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meanderend karakter

beek als onderdeel van systeem met waterloop, 
beekdal, beplanting en randen

beek als verbinding: zowel waterkundig, ecologisch 
als ook recreatief

Kernkwaliteiten

De kwaliteiten van de dijk Kuinre-Vollenhove zijn op te 
sommen in een drietal kernkwaliteiten:
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WATEROPGAVE

steile oevers in buiten-
bocht, flauwe oevers in 
binnenbocht

Mate van meandering (sinuositeit) dient zodanig te zijn, 
dat deze past bij het landschap en beleefbaar is voor de 
recreant

Beekloop van brongebied tot monding behandelen als 
één samenhangende, doorlopende, gelijkvormige zone  
Gebiedsontwikkelingen zijn onderdeel van het geheel 
en niet op zichzelf staande elementen met een eigen 
vormentaal. 

Leesbaar landschap: Restanten voormalige beekloop 
zichtbaar houden bij hermeandering. Zo worden de 
aanpassingen in het landschap leesbaar. Deze restanten 
kunnen als ecologische poelen of piekberging worden 
ingezet of mogen langzaam verlanden.

wisselende breedte van de waterloop, met verbredingen 
in de bochten

doorgaande 
steile oevers

wel zo

wel zo

wel zo

niet zo

niet zooude situatie

niet zo

Inrichtingsprincipes

Uitgangspunt bij ontwikkelingen in het landschap is be-
houd en versterken van de kernkwaliteiten. De inrich-
tingsprincipes gelden hierbij als inspirerende voorbeel-
den:

B O S C H  S L A B B E R S     66



Waterberging in vloeivelden. 
Vloeivelden waren van oorsprong (akker)percelen die 
gedurende de wintermaanden, via een systeem van 
stuwtjes, slootjes en kades, onder water konden worden 
gezet. Overtollig water werd gebufferd en tegelijkertijd 
werden de akkers verrijkt met voedingsstoffen. Zodra het 
voorjaar aanbrak en de boer zijn land weer nodig had, 
werd het water afgevoerd. Percelen rond de beekloop 
kunnen op vergelijkbare wijze worden ingezet als water-
berging.

Waterberging in natuurlijke laagtes
Bestaande beekdalrelief versterken door natuurlijke 
laagtes extra te verlagen en de vrijgekomen grond op de 
van nature hogere delen te plaatsen. Ook kan de toplaag 
worden afgegraven. Dit heeft naast waterberging ook 
ecologische voordelen (ontwikkeling schraalgrasland, 
diversere condities).

Waterberging in profiel
Aanpassing van standaard profiel (diep, smal) naar een 
accoladeprofiel of profiel met één- of tweezijdig zeer flau-
we oevers. Hierdoor ontstaat ruimte voor waterberging in 
het profiel.
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GRONDBERGING

bestaand reliëf (o.a. hogere randen beekdal) versterken 
door ‘aanplakken’ van grond aan zijranden

Een mooi beekdal is gebaat bij heldere randen. Grondberging kan worden ingezet om de randen van het beekdal te verdui-
delijken. Door de aanleg van een doorlopende grondwal met hierop beplanting en een schouwpad/recreatief fietspad wordt 
het dal landschappelijk begrensd en toegankelijk gemaakt. De zone langs de beek mag vernatten en verschralen, hier kan 
eventueel een struinpad dicht langs de beekloop worden toegevoegd.

grond inzetten ten behoeve van nieuwe houtwallen 
(grondwal met hierop beplanting)

fietspad

zichtlijnen

grondberging in wal

aanplant van randen

verbreden en verontdiepen 
van watergang

verwijderen nutrientrijke toplaag

bestaande situatie beekdal

grond ophopen in nieuwe reliëfbulten

wel zo

wel zo

niet zo

B O S C H  S L A B B E R S     68



(ONDERHOUDS)PADENBEPLANTING / BESCHADUWING

Plaatselijke natte broekbosjes: minder onderhoud Afwisseling tussen open en besloten met doorzichten

Geen affwisseling tussen open en besloten, hierdoor geen 
doorzichten

Onderhoudspaden toegankelijk maken als klompenpaden 
/ struinpaden

Ontwikkelen matenlandschap door aanplanten van kavel-
randen met bomenrijen en bosstruweel: veel onderhoud

Langsbeplanting over 
grote lengtes langs de 
beek maakt haar minder 
beleefbaar

Langsbeplanting op 
afstand aan de randen van 
het beekdal als afbakening 
van het dal

wel zo

wel zo

wel zo wel zo

niet zo

niet zo

Een mooi beekdal is gebaat bij sterke randen. Inzetten op 
stevige beplante doorgaande randen geeft een natuurlijke 
afbakening van - en richting aan het beekdal
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VOOR:
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NA:

voormalige beekloop zicht-
baar houden als natte zone

extra waterberging 
mogelijk d.m.v. 
vloeivelden

vernatten en verschralen beekdal 
(schraal graslandvegetatie)

erfgoed object (stuw/
sluisje/etc) recreatief 
ontwikkelen, rustpunt 
met bankje+info

schouwpad toegankelijk als 
klompenpad

fietsroutes langs de randen 
van het beekdal

hermeanderen passend en 
beleefbaar

inzetten op stevig beplante 
beekdalranden

recreatieve route langs 
landmarks

overgebleven grond versterkt 
contouren en aanwezig relief

koppeling maken routenetwerk 
in omgeving

aanvullen bestaande beplan-
tingsstructuren, met name 
haaks op de beek

aanvullen beplanting van kavelranden en 
bosjes matenlandschap

MOGELIJK INTEGRAAL TOEKOMSTBEELD
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4 
Conclusie & advies
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4.1 Conclusie

De verkenning van het waterschapserfgoed en de rol van 
water in landschappelijke structuren laat zien dat het wa-
terbeheer, in combinatie met natuurlijke processen, door 
de eeuwen heen, karakteristieke landschappen heeft ge-
vormd. Landschappen die zeer verschillend kunnen zijn, 
maar waarin elke keer sloten, dijken, gemalen en stuwen 
een belangrijke rol speelden bij de ontwikkeling.

Het waterschapserfgoed van WDODelta is sterk verbon-
den met haar landschappelijke context en bij ontwikke-
lingen. Zo staat een gemaal of sluis altijd aan een water-
gang en geregeld ook aan een dijk.
De meeste stuwen zijn te vinden in de beekdalen van 
het Drents Plateau en zijn er veel historisch waardevol-
le sluizen en gemalen in de lagere landschapstypes van 
de IJsseldelta en laag Noordwest-Overijssel en Zuid-
west-Drenthe. De IJsseldelta lijkt de grootste dichtheid 
aan waterschapserfgoed te hebben, terwijl het gebied 
rondom Staphorst en het achterland van Dalfsen nage-
noeg geen erfgoedobjecten laat zien. Is er weinig historie 
of is het gebied nog onvoldoende in beeld? Erfgoed in de 
Sallandse Weteringen is bijna geheel gekoppeld aan deze 
weteringen, terwijl langs de Sallandse IJssel het erfgoed 
grotendeels aan de Bandijk verbonden is. Zouden we 
per object specifieker kijken wat de beschrijving is, dan 
wordt deze relatie nog sterker. Dijkstoelhuisjes en dijkpa-
len komen vooral voor in de Sallandse IJssel en bepaalde 
typen sluisjes zijn uniek voor de IJsseldelta.

In veel gevallen zijn historische waterstaatkundige ob-
jecten en structuren nog zichtbaar. Vaak maakt het wa-
terschap daar ook nu nog gebruik van. Natuurlijk wel 
met aanpassingen die voor de huidige tijd berekend zijn. 
De middeleeuwse dijkjes langs de IJssel, bijvoorbeeld, 
zijn ondertussen ook vele malen zo hoog en zo breed 
geworden. Pareltjes zijn overal in het gebied te vinden, 
waar waterschappers, soms bewust en soms onbewust, 
keuzes hebben gemaakt die als gevolg hebben dat die 
gemalen of dijkstoelhuisjes nu nog meerwaarde opleve-
ren voor het karakter van een gebied.

Niet alle objecten die het waterschap in beheer heeft 
(gehad) zouden als waardevol waterschapserfgoed be-
stempeld hoeven te worden. De keuze of een object of 
landschappelijke structuur waardevol is en wat dat ver-
volgens betekent, wordt niet in deze rapportage beschre-
ven. Dat zal blijken uit gedetailleerd onderzoek.

Veel erfgoed is verdwenen of heeft geen functie meer 
en is ‘vergeten’. De kunst is om dat erfgoed wat van 
historische waarde is en/of een deel van het verhaal van 
het waterbeheer vertelt weer in beeld te brengen en een 
toekomstperspectief te bieden. De waarde wordt vooral 
zichtbaar als een object gekoppeld kan worden aan een 
landschappelijke structuur of het landschap. Nog meer 
waarde krijgen erfgoed en landschap als het waterschap 
er respectvol en bewust mee omgaat bij ruimtelijke ont-
wikkelingen. Zo zou het waterschap meer profijt kunnen 
hebben van waterschapserfgoed en bijdragen aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het beheergebied.

Het waterschap zou vanuit een zorgplicht, maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en als instrument om haar 
taakuitvoering te ondersteunen, aandacht kunnen beste-
den aan cultuurhistorie, landschap en ruimtelijke kwali-
teit. Er is veel aandacht en interesse is voor landschap 
en cultuurhistorie, zowel op lokaal niveau bij bewoners, 
maar ook bij waterschappers zelf en bij overheden als 
provincie en Rijk. Op die interesse kan het waterschap 
uitstekend inspelen met haar kapitaal genaamd ‘water-
schapserfgoed’, door erfgoed en ruimtelijke kwaliteit 
volwaardig in te zetten in de bedrijfsvoering.

Doel Aanpak

In stand houden met behoud van Conserveren

In stand houden met ruimte voor ontwikkelingen Behoud door ontwikkeling

Ontwikkeling met karakteristiek als uitgangspunt Ontwikkelen met behoud beeldkenmerken

Ontwikkeling vrijlaten Ontwikkelen met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit

Tabel 1 Doelen en aanpak bij objecten en landschappelijke elementen

4.2 Advies

Gelet de wijze waarop waterschap WDODelta doelbe-
wust en volwaardig erfgoed en ruimtelijke kwaliteit zou 
kunnen inzetten, adviseren het Oversticht en Bosch Slab-
bers het waterschap het volgende:

A Ga bewust om met het waterschapserfgoed en 
ruimtelijke kwaliteit.

Kennis hebben van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit is 
de basis. Hoe je met die kennis omgaat is een tweede. 
Rekening houden met erfgoed en ruimtelijke kwaliteit is 
een eerste stap. Dit zal veelal gepaard gaan met ad hoc 
keuzes om erfgoed te betrekken in plan- en besluitvor-
ming. Het volwaardig meenemen in planvorming en be-
sluitvorming is een realistische ambitie. Op deze manier 
ga je als waterschap bewust om met erfgoedwaarden, 
wat past bij het omgevingsgericht werken wat van het  
waterschap verlangt wordt. Je maakt het waterschap op 
een passende manier zichtbaar in het landschap. Nog 
hoger op de ladder is het erfgoed en ruimtelijke kwaliteit 
leidend laten zijn. Dat zal bij het waterschap in enkele 
gevallen het geval kunnen zijn, zoals bij de vormgeving 
van een gemaal op een bijzondere locatie.

B Breng het waterschapserfgoed en landschappelijke 
structuren verder in beeld

Wat van waarde is, verdient zorg. Wat oud is, hoeft niet 
altijd als waardevol erfgoed beschouwd te worden. Daar-
om is het belangrijk om een goede inventarisatie te heb-
ben van het waterschapserfgoed en de landschappelijke 
en historische context daarvan. Een erfgoedinventarisa-
tie is er al, maar deze dient inhoudelijk uitgewerkt te wor-
den. Veel waterstaatsobjecten zijn nog niet in beeld of in 
samenhang met hun omgeving beschreven. Een selectie 
c.q. deselectie (niet behoudenswaardig) biedt meer dui-
delijk hoe met het bestaande waterschapserfgoed om te 
gaan. Ook recent erfgoed komt dan in beeld. Het gaat 
daarbij om het gehele huidige watebeheerinstrumenta-
rium van gemalen, stuwen etc. De Rijksdienst voor Cul-
tureel Erfgoed onderzoekt nu de monumentwaardigheid 
van objecten in de periode tot 1970. Veel waterstaats-
werken stammen uit die periode, waaronder de tot nu toe 
buiten beeld gebleven rioolwaterzuiveringsinstallaties.
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C Weet wat je wilt met waterschapserfgoed

Nevenstaande  tabel beschrijft op welke wijze dat kan. De 
tabel is niet alleen van toepassing op objecten, maar ook 
op landschappelijke ingrepen. Bijvoorbeeld de afweging 
of het wel of niet wenselijk is (vanuit cultuurhistorisch 
perspectief) om hoger gelegen gronden af te graven ten 
behoeve van de aanleg van een waterberging.

Speciale aandacht vraagt het kleinschalige waterschap-
serfgoed, zoals sloten. In het huidige sloot- en oeverbe-
heer is veel aandacht voor ecologische perspectieven, 
maar deze sluiten lang niet altijd aan bij de historische 
achtergrond van de betreffende waterloop of het sloten-
patroon. Vanuit cultuurhistorisch perspectief vormt niet 
alleen slootdemping, waarvoor het waterschap toestem-
ming moet geven, maar ook de ecologische herinrichting 
van sloten een potentiële bedreiging.  Een cultuurhistori-
sche analyse is vaak zinvol om te bezien wat mogelijk is 
vanuit cultuurhistorisch perspectief.

D Maak erfgoed, landschap en ruimtelijke kwaliteit 
onderdeel van integraal waterbeheer

Maak in het regulier beheer, de grootonderhoud-cyclus 
en bij projecten het waterschapserfgoed, landschap en 
ruimtelijke kwaliteit onderdeel van de opdracht van de 
planverkenning, de planvoorbereiding en planrealisatie. 
Dit maakt deze werkzaamheden niet per se duurder, 
maar planvorming vollediger met aandacht voor omge-
vingswaarden en (waarschijnlijk) meer gedragen door 
de omgeving. Zorg dat erfgoed, landschap en ruimtelijke 
kwaliteit in beeld is gebracht, zodat het op tijd meegeno-
men kan worden in de investeringsprogramma’s.
Objecten die niet tot erfgoed gerekend worden zijn ‘vrij-
gegeven’ en hebben ruimte voor nieuwe ontwikkelingen,
waarbij aandacht voor ruimtelijke kwaliteit niet zou mo-
gen ontbreken. Neem erfgoed, landschap en ruimtelijke
kwaliteit daarom standaard mee bij projectopdracht, 
notitie van uitgangspunten etc. Binnen de projecten van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma die uitgevoerd 
worden door WDODelta gebeurt dit standaard. Bij pro-
jecten gericht op het watersysteem worden deze on-
derwerpen meegenomen in de planverkenning (klanteis 
specificatie), maar is de realisatie nog niet geborgd in 
planvoorbereiding en planrealisatie.

E Ontwikkel een visie op waterschapserfgoed buiten 
gebruik

Het in stand houden van waardevolle objecten kan op al-
lerlei manieren, maar zou niet moeten uitmonden in een 
financieel blok aan het been. Het waterschap kan ob-
jecten zelf onderhouden en financieren, overdragen aan 
partijen die het in stand willen houden met een eenmalige 
of structurele bijdrage of bijvoorbeeld zelf een stichting 
oprichten met  als doel de in stand houding van water-
schapserfgoed. Het waterschap zou ook een visie moe-
ten hebben op dijken, gemalen en andere objecten die nu 
geen waterstaatkundige functie meer hebben, maar wel 
een deel van het verhaal vertellen van het waterschap. 

Dat kan via (privaatrechtelijk) beleid bijvoorbeeld. Objec-
ten zouden ook in medegebruik kunnen worden gege-
ven of verkocht kunnen worden. Daarbij geldt wel dat 
bij verkoop van bijvoorbeeld een gemaal de naam van 
het waterschap aan het object verbonden blijft. Om te 
borgen dat de uitstraling positief blijft, zouden aanvul-
lende voorwaarden in het koopcontract kunnen worden 
opgenomen. 

F Werk met ruimtelijke kwaliteit

Het waterschap realiseert ruimtelijke ingrepen om haar 
taken te kunnen uitvoeren. Deze ingrepen maken van 
het waterschap een belangrijke vormgever van het land-
schap. Het Waarom staat hier niet ter discussie. Met 
het Waar en Hoe is voor zowel het waterschap als de 
omgeving veel te winnen. Om van meer maatschappe-
lijk nut te zijn en om beter zichtbaar te worden, zouden 
waterschapsprojecten de opdracht moeten hebben om 
ruimtelijke ingrepen te realiseren die ruimtelijke kwaliteit 
hebben. Dat wil zeggen dat ingrepen die bijdragen aan 
‘droge voeten’, ‘schoon water’ en ‘waterveiligheid’ óók 
bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving, het ka-
rakter van een gebied versterken, de gebruiksmogelijk-
heden verbeteren etc. Zodat het waterschap een project 
realiseert dat meer opbrengt dan het sectorale waterbe-
lang. 

Werken met ruimtelijke kwaliteit betekent aandacht voor 
de omgeving en aandacht voor ontwerp en vormgeving. 
Met de toenemende aandacht voor omgevingsgericht 
werken is het waterschap al actief. Ontwerp en vorm-
geving kan in veel gevallen nog een impuls gebruiken. 
Daarbij is het van projectomvang, aard van het project en 
locatie afhankelijk wat de mate van aandacht zou moeten 
zijn. Bij de grotere ruimtelijke projecten zoals de Kader-
richtlijn Water-projecten, past een projectopdracht om 
de ingreep zodanig in te passen dat de ruimtelijke kwali-
teit wordt verbeterd. In kleinere projecten is een toets op 
ruimtelijke kwaliteit wellicht al voldoende.

Werken met ruimtelijke kwaliteit is ook het benutten van 
meekoppelkansen. In dat geval bestaat er een ambitie bij 
gemeente, provincie, terreinbeherende organisatie
en/of andere partijen, om méér te doen om de ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren. Door het benutten van meekop-
pelkansen en door initiatieven, opgaven en geldstromen 
slim met elkaar te verknopen kan de ruimtelijke kwaliteit 
verbeterd worden zonder of met beperkte extra middelen.

Deze rapportage biedt een eerste opstap aan het water-
schap om te structureel werken met ruimtelijke kwaliteit 
en hier meer ervaring in op te doen. Een vervolgstap zou 
zijn om de kernkwaliteiten van het landschap in beeld 
te brengen en ontwerpprincipes te formuleren voor die 
ingrepen en eventuele meekoppelkansen. Het ‘Ruimte-
lijk Perspectief dijken Overijssel’ biedt een beeld van hoe 
zo’n handreiking er uit kan gaan zien.

G Ontwikkel een ‘gereedschapskist’ voor erfgoed en 
ruimtelijke kwaliteit

Deze verkenning vormt een eerste aanzet: een beschrij-
ving op hoofdlijnen van de ‘waterlandschappen’, dijk-
structuren en waterlopen en een opzet van werken met 
ruimtelijke kwaliteit van een drietal gebieden. Om de 
voordelen maximaal te benutten, is een verdieping van 
de beschrijving van het watersysteem gewenst. Hierin 
worden in meer detail sloten, weteringen, kanalen, rivier-
tjes, defensiewerken etc. in beeld gebracht. Dan dient 
deze verkenning als opmaat naar een ‘Ruimtelijk per-
spectief Waterlopen WDODelta’, naar analogie van het 
al opgestelde ‘Ruimtelijk perspectief dijken Overijssel’, 
een ‘gereedschapskist’ voor werken aan de dijk. Zo lang 
deze verdieping niet heeft plaatsgevonden kan dit binnen 
de individuele projecten gebeuren.

H Deel het waterschapserfgoed met een breder pu-
bliek

Het waterschap heeft veel erfgoed te bieden en laat dat 
zien. Maak een selectie en koppel dat aan een evene-
ment, project of een gebied, of breng het in bij projecten 
van andere partijen (een provinciale fietsroute, een initi-
atief om een museum in te richten etc.). Mensen vinden 
het interessant om wat te horen over de geschiedenis 
en karakteristiek van het gebied waar ze wonen, verblij-
ven of werken. Hoe actiever je als waterschap opstelt 
en hoe makkelijker je kennis deelt, hoe makker je meer 
kennis kunt opdoen via initiatieven van derden. Kennis 
die vervolgens goed gebruikt kan worden in bedrijfs- of 
projectcommunicatie en eductie.
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Begrippenlijst
Aa
Water in het algemeen, in het bijzonder (kleine) rivier. 

Boezem
Waterberging voor lager gelegen polders of stelsel van 
wateren dat dienst doet als buffer voor het opvangen van 
overtollig water uit inliggende polders en voor de aan-
voer van aanvullingswater.

Broek
Een laaggelegen moerassig gebied dat nat blijft door 
opwellend grondwater (kwel) of regelmatig overstroomt. 

Dekzand
Zand dat in het laatste deel van de laatste IJstijd (het 
Weichselien) door de wind is afgezet en die vrijwel heel 
Nederland heeft bedekt.

Dekzandrug
Een opgestoven hoogte van dekzand. Dekzandruggen 
ontstonden hoofzakelijk in de laatste ijstijd (oud dek-
zand) en zijn vaak nog wat verstoven aan het einde van 
de laatste ijstijd (jong dekzand).

Dijk
Een opgeworpen, van oorsprong (water)kerend grond-
lichaam met bijbehorende bouw- en kunstwerken. 

Droogmakerij
Drooggemalen meer of plas. 

Hank
Doodlopende kreek, kil of rivierarm in de buitendijkse 
grondenlangs de grote rivieren.

Hoefslag
Aan een hoeve tot onderhoud toegewezen slag, dat wil 
zeggen gedeelte van een dijk, kade of watergang naar 
rato van het bijbehorende land.

Hoefslagpaal
Paal die het begin of eind van een hoefslag aangeeft.

Horst 
Een met kreupelhout of hakhout begroeid, hoger gele-
gen stuk grond. De grond is meestal zandgrond en de 
houtbegroeiing kan zowel op als rondom het stuk grond 
voorkomen. 

Kampenlandschap
Landschap met een kleinschalige, relatief onregelmatige 
verkaveling. 

Kanaal
Gegraven watergang voor verkeer, afwatering of bevloei-
ing.

Kanaliseren
Verbeteren of geschikt maken van een bestaand water 
voor scheepvaart of waterhuishouding.

Keileem 
Grondsoort bestaande uit een ongesorteerd mengsel 
van grotere keien, grind, zand en leem dat in de voorlaat-
ste ijstijd (het Saalien) onder het landijs werd gevormd.  

Keileemplateau 
Het gebied waar keileem aan of nabij het oppervlak komt. 

Keileemrug
Rug of verhoging in het landschap die uit keileem is op-
geworpen door het landijs in de voorlaatste ijstijd. 

Kolk
Overblijfsel van een dijkdoorbraak in de vorm van een al 
dan niet verland meertje.   

Krag
Drijvend stuk veen of modderig rietland. 

Kraggenlandschap
Landschap bestaande uit smalle stroken land die door 
water worden omgeven.

Kronkelwaarden
Doordat de rivier in de meanders zijn bedding steeds 
verder naar buiten verlegde ontstond het kenmerkende 
patroon van de parallel aan elkaar liggende ruggen.

Landweer
Een lijnvormige doorgaande aarden grenswal en of diepe 
sloot met vaak een doornenhaag.

Leidijk
Dijk die afstormend water in een bepaalde richting leidt.

Marke
Een marke is een samenwerkingsorganisatie tussen 
buren en buurschappen dat het gebruik van de nieuwe 
gronden regelde.

Meander
Slinger in de loop van een rivier veroorzaakt door uit-
schuring en aanzanding.

Normalisatie
Reguleren van een rivier of beek door bochtafsnijding, 
profilering en versmalling van het zomerbed door aanleg 
van kribben en strekdammen.

Oeverwal
Rug van sediment die ontstaat langs meanderende ri-
vieren.

Overige kering
Kades of andere (kleinere) waterkering, die het achterlig-
gende gebied beschermt tegen wateroverlast vanuit het 
regionale watersystemen.

Primaire kering
Een dijk die beschermt tegen het buitenwater.

Regionale kering
Een dijk of kade die beschermt tegen het water in een 
hoger gelegen boezems, niet zijnde buitenwater.

Rivierduin
Opgestoven zandafzetting langs een rivier. 

Slagenlandschap
Landschap waarbij verkaveling heeft plaatsgevonden in 
lange, smalle en evenwijdige percelen, die ook wel sla-
gen of stroken worden genoemd. De percelen werden 
doorgaans gescheiden door kilometerslange ontwate-
ringssloten. 

Sloot
Gegraven watergang van geringe afmeting.

Sluis
Kunstmatige kering tussen twee wateren van verschil-
lend niveau om water in en uit te laten  of schepen door 
te laten.

Stouwe
Dwarsdijk, waterkering dwars op de stroomrichting ter 
wering van water van hoger gelegen gronden.

Stuwwal
Een rug in het landschap die bestaat uit door een ijstong 
opgestuwde zandige en grindige rivierafzettingen tijdens 
de voorlaatste ijstijd (het Saalien). 

Randveenontginning
Ontginning van hoogveen vanuit nederzettingen (streek- 
en wegdorpen) die aan de randen van het hoogveen la-
gen. 

Stroomrug
Zandige kleistrook in het rivierkleigebied die van vroegere 
rivierlopen is overgebleven.

Terp
Bewoonde, kunstmatig opgeworpen hoogte boven het 
hoogste vloedwaterniveau.

Vaarpolder
Polder waarin vervoer alleen via het water kan geschie-
den.

Wegdorpenlandschap
Landschap bestaat uit langgerekte lintdorpen, grote open 
weidegebieden met de smalle, langgerekte verkaveling 
en een slotenpatroon haaks op de lintdorpen.

Wetering 
Hoofdwatergang of afwateringskanaal.

Wijk
Zijkanaal in een veenkolonie.

Woeste grond
Niet-gecultiveerde terreinen, zoals heide, veengebieden 
en moerassen.

Zijl
Zie Sluis.
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