


 De ontginning van het woeste land

In een tijdsbestek van 2000 jaar is het onland van 
het huidige Nederlandse grondgebied door men-
senhanden in cultuur gebracht. De serie kaarten 
toont de ontginning van het landschap in vijf 
fasen.

 200
In het woeste onland benutten de Romeinen de 
stroomruggen langs de Rijn als natuurlijke ontgin-
ningsas. Deze hoger en droger gelegen delen 
vormden, tezamen met de rivier, een ideale com-
binatie als grens van het Romeinse Rijk, de limes. 
Parallel aan de Rijn konden de fortificaties, de eer-
ste steden en de hoofdinfrastructuur op het land 
worden aangelegd. Ten behoeve van de verschil-
lende bouwwerken werden in rap tempo de 
bossen op de stroomruggen gekapt, later gevolgd 
door de bossen in de riviervlakte. Zo ontstond een 
relatief open zone die dwars door de dichte bossen 
op de veen- en zandgronden sneed. Ten noorden 
en zuiden van de limes woonden mensen te gast in 
de natuur.

 1200
Vanuit versterkte dorpskernen ontstonden steden 
als concentratiepunten van bestuur, handel en 
geestelijkheid. De machthebbers trachtten vanuit 
de steden hun invloed in de regio te vergroten 
door het land in cultuur te brengen. Het ommeland 
leverde op haar beurt voedsel aan de stad. De eer-
ste voorzichtige controle over het woeste land 
door middel van bedijkingen en ontginningen 
zorgde ervoor dat de steden gefixeerd werden en 
niet meer van plek zouden veranderen. In deze 
periode werd de kiem gelegd voor een landschap 
dat tot halverwege de 20e eeuw karakteristiek zal 
blijven voor Nederland: een land opgebouwd uit 
vele kleine, min of meer gelijkwaardige steden met 
hun ommeland. 

 1650
Halverwege de 17e eeuw waren alle grote rivieren 
bedijkt. Vanuit de stroomruggen werd de ontgin-
ning van het onland gestaag voortgezet. In de 
laagste delen daalde het land tot een niveau 
waarop natuurlijke afwatering niet meer mogelijk 
was. Vanaf 1400 werden daarom polders aange-
legd.  Een ingenieus systeem van sloten, boezems 

en molens pompte het overtollig water weg.  
De Hollandse watermachine stond in de steigers.  
Vele nederzettingen waren ondertussen uitge-
bouwd tot vestingsteden. Nederland was bezaaid 
met kleine en grotere fortificaties die belangrijke 
weg- en waterroutes controleerden. De vroeg-
middeleeuwse kernen vormden de pit waar de 
stad omheen groeide. De buitenzijden van de  
steden werden van vestingwerken voorzien.  
Twee eeuwen lang zouden de stadswallen als  
corset voor de verstedelijking functioneren.

 1900
Aan het eind van de 19e eeuw was Nederland een 
cultuurlandschap in optima forma. Het natte land 
was bewoonbaar gemaakt door middel van meer 
dan drieduizend polders. De woeste gronden op 
het droge land waren vrijwel volledig ontgonnen. 
De industrialisatie leidde tot een sterke groei van 
de steden. Vele daarvan barstten uit hun voegen 
en dankzij de Vestingwet konden de stadswallen 
geslecht worden. Op infrastructureel gebied wer-
den netwerken op nationale schaal aangelegd. Het 
cultuurlandschap rondom 1900 toonde het kunst-
werk Nederland zoals dat in de loop van 1000 jaar 
zorgvuldig was geconstrueerd nog in volle glorie. 
De nieuwe netwerken en de eerste voorzichtige 
stadsuitbreidingen vormden de voorbode van 
nieuwe tijden. Het drooggelegde, toegankelijke 
cultuurlandschap vormde de ideale bodem voor 
een onstuitbare golf van verstedelijking.

 2010
Bij aanvang van het derde millennium bestaat 
Nederland uit een samenstel van hybride land-
schappen. De Zuiderzeewerken en Deltawerken 
waren het sluitstuk van de grootschalige water-
werken. Met name na 1950 vond een grootschalige 
urbanisatie plaats met het nationale netwerk van 
autowegen als onderlegger. Meer dan drie miljoen 
woningen werden gebouwd. Grote zee- en lucht-
havens sluiten Nederland fysiek aan op de rest van 
de wereld. De hedendaagse stad kent niet één, 
maar vele grensoverschrijdende fysieke en virtuele 
netwerken. Het onderscheid tussen stad en bui-
tengebied vervaagt steeds meer. Oude land- 
schappen zijn alleen nog aanwezig in de vorm van 
fragmenten.
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