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HOOFDSTUK III. TECHNIEK IN RIJNLANDSE POLDERS 
 

 

 

Inleiding 

 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de grote lijnen in de ontwikkeling van verschillende 

waterstaatstechnieken besproken. Hierbij drong zich de conclusie op dat die evoluties 

gedeeltelijk verschilden ten opzichte van andere technische domeinen. Weliswaar konden 

sterke parallellen aangeduid worden met betrekking tot de fasering, maar processen als 

specialisatie en standaardisatie bleken niet zo helder aan te duiden. Het overzicht 

beschouwde de techniek overigens eerder vanuit een breed opgezet en algemeen perspectief 

en ging voorbij aan diepteonderzoek naar de ontwikkelingen in concrete polders. Een 

dergelijk onderzoek, gericht op de techniek in de polder zelf, wordt hier ondernomen. Hoe 

evolueerde die techniek in de lokale waterschappen, aan welk tempo en in welke 

omstandigheden? Om dit na te gaan, moeten de technische infrastructuur en haar 

ontwikkeling gereconstrueerd worden. Hoe vond bijvoorbeeld de introductie van 

windmolens plaats? Welke betekenis hadden paardenmolens? Was er inderdaad sprake van 

verregaande stagnatie in de tweede helft van de zeventiende eeuw of traden in de polders 

wel nog innovaties op? Welke vernieuwingen zijn in de achttiende eeuw toegepast en in 

welke mate had de industrialisering haar uitwerking op techniek in de polders?  

Deze reconstructie is ook het vertrekpunt voor een reeks van vijf hoofdstukken die de 

polder als onderzoekseenheid heeft. Wat hier uiteengezet wordt, wordt in de vier volgende 

hoofdstukken vanuit verschillende hoeken steeds verder benaderd en ontleed. De analyse 

van het eigenlijke technische systeem begint met dit hoofdstuk en start dus vanuit een 

bespreking van de techniek. Deze opbouw biedt ook de mogelijkheid de lezer voor iedere 

casus een breder kader aan te reiken. Bepaalde basisinformatie waarnaar volgende 

hoofdstukken zonder verdere uitleg verwijzen, worden hier voorgesteld. Te denken is 

bijvoorbeeld aan plaatsnamen, belangrijke stormvloeden en landschappelijke elementen die 

op andere vlakken een duidelijk stempel hebben gezet. 

De opbouw van het hoofdstuk ligt in het verlengde van het vorige en is dus per techniek 

ingedeeld. De eerste paragraaf stelt de verspreiding van bemaling en de omschakeling van 

paarden- naar windmolens in het zestiende-eeuwse Rijnland aan de orde. Omdat het in deze 

periode nog niet ging om duidelijk afgebakende polders met een vast bestuur zoals die vanaf 

ongeveer 1580 ontstonden en de bronnen vóór die tijd bovendien zelden een precieze 

lokalisering toelaten, is een ruimer geografisch kader gebruikt. Vervolgens wordt ingegaan 

op de bepolderingen en de bemalingstechnieken in de afzonderlijke poldercasussen. Omdat 

beide zo nauw met elkaar verweven zijn (molenstichtingen en instelling van polders gingen 

vaak samen) worden ze samen behandeld. Daarna, in paragraaf 3, volgt een bespreking van 

kleinere technische wijzigingen aan molens en opvoerwerktuigen. Die zijn niet zo uitgebreid 

gedocumenteerd waardoor ze bij een behandeling in de vorige paragraaf te gemakkelijk 

onopgemerkt zouden blijven. Door op dit punt alle casussen samen te voegen, kan duidelijker 

aangetoond worden welke kleinere ingrepen in polders doorgevoerd zijn. De vierde 

paragraaf is aan de constructie van buitenwaterkeringen gewijd. Daarin zijn enkele 
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kenmerken van technische ontwikkelingen terug te vinden die eveneens uit enkele bestekken 

van verlaten en overhalen blijken. Die laatste technieken komen in de vijfde paragraaf aan 

bod. Alvorens de belangrijkste conclusies te formuleren, wordt nog de wegenbouw in de 

polders besproken. 

 

 

1. Ros- en windmolens in het zestiende-eeuwse Rijnland 

 

Met betrekking tot Rijnland is al verschillende malen aangetoond dat het op enkele vroege 

molens na zeker geen voortrekker was in het introduceren van windbemaling,1 maar de 

literatuur liet na een duidelijk beeld van deze omschakeling te presenteren. Het is dan ook 

zeer de vraag hoe de beginnende toepassing en verdere verspreiding ervan verliep. De eerste 

grote golf van grootschalige, collectieve polderstichtingen deed zich, zoals hoger vermeld, in 

de tweede helft van de zestiende eeuw voor. Op dat moment was de poldermolentechniek al 

vrij goed ontwikkeld en verschenen ook de eerste achtkante molens; maar hoe lagen de 

verhoudingen tussen de verschillende molens in die periode in Rijnland? Welk relatief belang 

hadden ros- of paardenmolens, wipmolens en achtkanters? Tekenden zich daar regionale 

verschillen bij af?  

Reeds in de vijftiende eeuw had het hoogheemraadschap van Rijnland stichtingen van 

polders en molens gekoppeld aan het verlenen van vergunningen die slechts door het 

hoogheemraadschap verstrekt konden worden. Een analyse van deze vergunningen is 

daarom een bruikbare methode om deze vormen van innovatie in kaart te brengen. Voor 

enkele clusters ambachten werden alle geregistreerde vergunningen op het type molen 

onderzocht. De resultaten, samengevat in Tabel III.1, geven enkele bruikbare aanwijzingen.  

 

 

Tabel III. 1 Procentueel aandeel van paarden- en windmolens in de Rijnlandse 

vergunningen (absolute aantallen tussen haakjes)2 

 

Periode Paardenmolens Windmolens Onbekend 

1500-1525 50 (5) 0 (0) 50 (5) 

1526-1550 75 (6) 12,5 (1) 12,5 (1) 

1551-1575 31,5 (29) 63 (58) 5,5 (5) 

1576-1600 5,9 (1) 94,1 (14) 0 (0) 

 

 

 

 
1 Behalve de eerder genoemde werken van Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens en Van Dam, Vissen 

in veenmeren, zie ook: Van der Linden, ‘De voorgeschiedenis van de Rijnlandse poldermolen’. 
2 OAR, nrs. 215-220, registers van vergunningen. De gegevens zijn gebaseerd op vergunningen met 

betrekking tot enkele Rijnlandse ambachten: de Aarlanden (Esselijkerwoude, Jacobswoude, Ter Aar, 

Oudshoorn, Rijnsaterwoude), de Zuidgeest (Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar), Stompwijk en enkele 

ambachten uit de Middengeest (Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout). Bijlage 1 bevat een lijst van alle 

onderzochte vergunningen. 
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Ondanks de duidelijke trend, namelijk dat pas in de tweede helft van de zestiende eeuw de 

paardenwatermolen haar betekenis verloor, geeft bovenstaande tabel een zeer algemeen 

beeld en manifesteerden zich binnen dit gebied grote verschillen. Zo is voor het ambacht 

Esselijkerwoude gebleken dat in het decennium 1560-1569 voor zes paardenmolens een 

vergunning is afgeleverd tegenover achttien voor windmolens. Dezelfde verhouding gold 

voor Voorschoten.3 In Lisse waren in diezelfde periode op een na alle vergunningen juist voor 

paardenmolens, terwijl in het aan Lisse grenzende Hillegom alle vergunningen voor die 

periode weer op windmolens betrekking hadden. Zonder meer blijkt uit een nadere 

beschouwing dat tot het derde kwart van de zestiende eeuw paardenmolens een groot 

aandeel hadden binnen de door Rijnland uitgegeven vergunningen. Hoewel het apparaat 

daarna onmiskenbaar over zijn hoogtepunt heen was, bleef het niet volledig buiten beeld. 

Vooral in tijden van nood werden paardenmolens, vanwege hun kleine formaat en hun 

mobiliteit, nog wel eens ingezet. Bij het beleg van Den Bosch in 1629 zette Leeghwater 

paardenmolens in om de ondergelopen gebieden opnieuw droog te krijgen4 en zoals 

verderop zal blijken, kwamen ze ook later in polders nog wel eens voor. 

De term paardenmolen duidt overigens meer op de gebruikte energiebron dan dat ze 

verwijzingen naar de technische constructie bevat: paardenmolens konden zowel 

schepradmolens, kettingmolens als tonmolens zijn.5 Over de verhouding tussen andere types 

molen, in het bijzonder wipmolens en achtkanters, geven de vergunningen niet zoveel prijs. 

Oorzaak hiervan is onder andere de terminologie die in de vergunningen gehanteerd werd. 

In het begin van de zestiende eeuw noteerde men vaak ‘molentje’ en is het dus zelfs niet 

duidelijk of een paardenmolen of windmolen bedoeld werd. Hoe langer hoe meer echter 

werden de types nauwkeuriger omschreven. Vanaf ongeveer 1540 is het eerder uitzonderlijk 

te noemen als de vergunningen niet aangeven of het over paardenmolens dan wel 

‘windwatermolens’ ging. Deze administratieve wijziging is een mogelijke indicatie dat een 

bredere verspreiding van windmolens plaats had gevonden, maar dit hield niet in dat ook het 

type windmolen consequent vermeld zou worden. Integendeel, eerder zelden gaf een 

vergunning prijs of het wipmolens of achtkanters en bovenkruiers betrof. In de Aarlanden 

kwam een dergelijke vergunning slechts eenmaal voor op een totaal van vijftig 

windmolenvergunningen, terwijl voor de ambachten Voorschoten en Stompwijk dit voor vier 

van de negen het geval was. Het is dus uiterst riskant en zo goed als onmogelijk om de 

verspreiding van de verschillende windmolentypes op basis van Rijnlandse vergunningen te 

reconstrueren. Wel valt op dat er in Stompwijk en Voorschoten van de negen gekende 

windmolens vijf als ‘windwatermolens’ te boek staan en de overige vier als ‘staartmolens’: die 

laatste werden overigens enkel vanaf 1570 aangetroffen. Kennelijk was het opvallendste 

kenmerk van deze molens (hun ‘staart’) aanleiding om deze onder een nieuwe naam te 

noteren, en niet onder de gebruikelijke naam ‘windwatermolen’ of ‘wip(water)molen’. 

Hieruit mag geconcludeerd worden dat het vermoedelijk bovenkruiers betreft, een type dat 

pas op het einde van de zestiende eeuw in zwang raakte zoals uit het overzicht van 

molentechniek bleek.  

 
3 De periode voor Voorschoten betreft 1560-1570, omdat de steekproef anders slechts één vergunning zou 

bevatten. 
4 Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens, 28 (afbeelding op p. 32). 
5 Idem, 28, 31. 
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Tot slot behoeft de tabel ook met betrekking tot de periodisering van de molenstichtingen 

een verdere verfijning. Zo bleek de hausse in het derde kwart van de zestiende eeuw, de 

zogenaamde ‘eerste golf van polderstichtingen’ in Rijnland, te moeten worden toegeschreven 

aan slechts enkele jaren. Ruim twee derde van alle molens uit de zestiende eeuw was immers 

tussen 1565 en 1570 gesticht. Met uitzondering van Sassenheim en Valkenburg waar slechts 

één vergunning werd afgeleverd, deed deze concentratie zich in alle ambachten voor, zodat 

van een intense regionale bouwhausse gesproken mag worden. Dit houdt ook in dat de 

verhouding tussen paardenmolens en windmolens vrij abrupt in het voordeel van de laatste 

omsloeg. Tot en met 1564 was de paardenmolen in de meerderheid. In 1565 bleek 20 procent 

nog paardenmolen te zijn. In het uitzonderlijke jaar 1566, waarin 25 procent van alle 

zestiende-eeuwse vergunningen was uitgegeven, hielden paarden- en windmolens elkaar in 

evenwicht, maar vanaf 1567 was de stichting van paardenmolens zonder meer tot een 

onbeduidend niveau teruggezonken. In alle opzichten moet het decennium 1560-1570 dus als 

één van ongekende discontinuïteit beschouwd worden. 

Het opmerkelijke karakter van dit decennium roept vragen op. Welke oorzaken kunnen 

hier hebben meegespeeld? Het ligt voor de hand de plotse veranderingen toe te schrijven aan 

specifieke, eenmalige omstandigheden van die tijd. De waterstaatkundige implicaties van de 

Opstand en bijbehorende militaire acties op het Rijnlandse platteland zijn niet gekend, maar 

in hoeverre kan een daarmee samenhangend tekort aan paarden een rol gespeeld hebben? De 

aantallen verhandelde paarden op de paardenmarkten van Voorschoten en Valkenburg, twee 

Rijnlandse dorpen, namen pas drastisch af ná 1570. Voor de situatie in 1566 zelf is niets 

gekend,6 maar de cijfers van 1570 verschillen weinig ten opzichte van een decennium eerder 

waardoor de structurele veranderingen in het paardenaanbod toch echt na de omslag op 

windenergie intraden. Bovendien is ook voor de zeventiende eeuw geen groot tekort aan 

paarden gebleken, terwijl paardenmolens dan zo goed als helemaal verdwenen waren.7 Aan 

deze oorzaak kan dus niet meer dan een secundair belang toegekend worden. Veel 

waarschijnlijker is dat door de Rijnlandse watersnood in 1566 paardenmolens niet langer als 

een zinvol alternatief konden worden beschouwd. Sommige contemporaine bronnen 

omschrijven de situatie in dat jaar inderdaad als bijzonder catastrofaal: zelfs met windmolens 

was het niet mogelijk geweest zich van de wateroverlast te ontdoen.8 Het is in ieder geval 

aannemelijk dat die noodsituatie een katalysator voor reeds eerder ingezette trends was en 

dat men dan maar van de nood een deugd trachtte te maken. Het verklaart eveneens waarom 

zich juist in dat jaar een piek in het aantal vergunningen voordeed. Mogelijk hadden veel 

dergelijke paardenmolens zelfs een tijdelijk karakter. 

 

 

2. Polderstichtingen en bemalingstechniek 

 

De grote golf van molens na 1560 en de regionale verspreiding daarvan toonden duidelijk de 

steeds grotere omvang van de waterproblemen aan. Een volgende stap was grootschalige 

bepoldering: het omkaden van verschillende gronden die door één molen bemalen werden. 

 
6 Ibelings, ‘De Hollandse paardenmarkten’, in het bijzonder grafiek 1, 98. 
7 Idem, 92. 
8 OAR, nr. 9462, ‘Naedemael die graefsschap’. 
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Anderzijds boden de goede economische omstandigheden ook de mogelijkheid om tot 

droogmakerijen over te gaan. Veel Rijnlandse polders hebben dan ook een late zestiende-

eeuwse of vroege zeventiende-eeuwse oorsprong. Dat geldt eveneens voor de vier casussen 

die binnen die context ontstonden. Waar en wanneer kwamen ze tot stand? Welke molens en 

opvoerwerktuigen hielden ze droog en hoe evolueerden die?  

 

 

De Vierambachtspolder en rechtsvoorgangers 

 

De Vierambachtspolder, waarvan de naam aan zijn grensoverschrijdende karakter werd 

ontleend, dateert pas van 1737 maar is onmiskenbaar het resultaat van twee eeuwen 

voorafgaande waterstaatkundige ontwikkelingen. Aan het eind van de middeleeuwen 

waterde dit venige gebied door verschillende weteringen af op de omringende wateren, al 

dan niet door mensenhanden geschapen: de Heimanswetering, het Braassemermeer, de 

Leidse Vaart, de Aar en de Oude Rijn. Binnen het gebied was de Hondskoperdijk 

vermoedelijk het enige grote waterwerk. Die dijk diende waarschijnlijk als bescherming van 

de bovenrijnse ambachten en strekte zich uit over verschillende ambachten (onder andere 

over Oudshoorn en het daarvan westelijk gelegen Koudekerk).9 Op latere kaarten is van de 

dijk nog slechts een klein gedeelte zichtbaar.10 Er was binnen dat gebied een enkele 

natuurlijke afwateringsweg, de Dusse, die als grens tussen de ambachten Esselijkerwoude en 

Ter Aar fungeerde en vanaf de Hondskoperdijk naar het noorden liep, in de richting van de 

Leidse Vaart. Over de vroegste waterstaatkundige ontwikkeling is weinig gekend. Vaststaat 

dat het middeleeuwse ontginningspatroon tot in de zeventiende eeuw de basis was voor de 

afwatering: de Vroonlandse Wetering, de Kerklaanvaart en de Zwetwetering passen immers 

precies in het oorspronkelijke, rechtlijnige ontginningspatroon.11 Ook in de andere ambachten 

legde men weteringen aan die afwatering van de veengronden verzekerden, bijvoorbeeld de 

Duikerwetering onder Oudshoorn. 

Het moment waarop natuurlijke afwatering in dit gebied onmogelijk werd, is moeilijk na 

te gaan. Aan de hand van de Rijnlandse vergunningen kan wel vastgesteld worden dat dit 

betrekkelijk laat was.12 Vergunningen die voor Esselijkerwoude (of Heer Jacobswoude), 

Oudshoorn en Ter Aar zijn afgegeven, laten duidelijk zien dat de zestiende-eeuwse 

molenbemaling in deze ambachten zich niet in het gebied van de latere Vierambachtspolder 

concentreerde. In Esselijkerwoude waterden de meeste molens af op de Does, Rijpwetering of 

de Wijde Aa.13 Een tweede cluster lag in Oudshoorn op de Rijnoever, waar al in de vijftiende 

eeuw molens stonden. Hier werd doorgaans door de Lage Rijndijk op de Rijn uitgemalen.14 

Tot slot was er een derde cluster in Ter Aar waar de meeste stichtingen voornamelijk in het 

oostelijke deel van het ambacht te situeren zijn (Korteraar) en niet in de latere 

 
9 Sloof, De oudste bestuursregisters, 338. In Koudekerk lag een Hondsdijkerpolder. Mogelijk diende deze 

dijk als zijdwinde voor wateroverlast vanuit de Rijn (Mondelinge mededeling J. Sloof). 
10 Op de kaarten van Balthasars (1615) en Colom (1639) zijn fragmenten van deze dijk nog zichtbaar. 
11 Van der Linden, ‘De Koningsroede’, 19-21; Idem, ‘Het ontstaan van de dorpen in de Rijnstreek’, 29-33. 
12 Zie ook noot 2, Tabel III.1 en de bijbehorende Bijlage 1. 
13 29 molens maalden op deze wateren uit, terwijl slechts 2 op de Woudwetering afwaterden. Zie voor 

deze en eerstvolgende noten met betrekking tot zestiende-eeuwse vergunningen Bijlage 1. 
14 De Woudwetering in vergunningen voor Oudshoorn kwam slechts 2 keer voor. 
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Vierambachtspolder, ten westen van Langeraar.15 De drie clusters zijn ook de plaatsen waar 

de eerste grote polders ontstonden die hun oorsprong in samenwerking van boeren en/of 

ambacht vonden. 

De grensgebieden tussen de ambachten Esselijkerwoude, Ter Aar en Oudshoorn waren in 

de zestiende eeuw in vergelijking met omringende landen dus opmerkelijk minder met 

molens bezet. Kaartmateriaal dat met gegevens uit de vergunningen vergeleken zou kunnen 

worden, levert weinig nieuwe inzichten op. Op de kaart van Floris Balthasars uit 1615 staan 

in het gebied van de Vierambachtspolder een vijftal molens afgebeeld. De reeks Rijnlandse 

vergunningen vertoont net voor deze periode (1600-1629) een hiaat, waardoor de stichting 

van deze molens niet nader te bepalen valt, onder meer omdat de vroegere vergunningen 

geen nadere plaatsbepaling toelaten. Niettemin is het aannemelijk dat net in het begin van de 

zeventiende eeuw bemaling steeds noodzakelijker werd en dat de afgebeelde molens dus 

betrekkelijk nieuw waren. Balthasars’ kaart toont bovendien enkel windmolens, zodat ook op 

de vraag in hoeverre in 1615 nog paardenmolens aanwezig waren, geen antwoord gegeven 

kan worden. 

Technische gegevens over particuliere, kleinschalige molenstichtingen zijn niet 

voorhanden. In het beste geval zijn enkel de grootte van het bemalen stuk land en het type 

molen bekend. Uit de vergunningen blijkt duidelijk dat de ontwikkeling in bemaling heel 

gelijklopend was met het Rijnlandse patroon dat in de voorgaande paragraaf beschreven is: 

na 1566 werden zo goed als geen paardenmolens meer gesticht.16 Bovendien is het goed 

mogelijk dat niet alle stichtingen van windmolens impliceren dat steeds nieuwe landen 

werden bemalen: soms werden paardenmolens vervangen door windmolens, al kwam dit 

fenomeen in de bronnen slechts heel sporadisch voor.17 De vergunningen suggereren 

eveneens dat de bemaalde oppervlakte van particuliere molentjes (zowel paarden- als 

windmolens) erg klein was: de gemiddelde oppervlakten in deze regio waren nooit groter 

dan zeventien morgen,18 zodat besloten mag worden dat een groot gedeelte van de 

veengebieden vóór de komst van de grote, door Rijnland geconsenteerde polders nog niet 

bemalen werd. 

Op plaatsen waar reeds vroeg molenstichtingen voorkwamen, deden zich ook de eerste 

polderstichtingen voor die uit samenwerkingsverbanden voortsproten. Aan de oevers van de 

Rijn en de Aar ontstonden dergelijke polders het vroegst zoals de Uiteindse Polder (1570) 

onder Ter Aar en de Grote Polder (1572), de Kleine Polder (1565) en de Kalkovense Polder 

(1565) onder Oudshoorn aantonen. In de noordwestelijke hoek bleven dergelijke 

polderstichtingen vooralsnog uit. Dit gebied, de zogenaamde Vroonlanden, was immers het 

hoogste gedeelte van het veengebied19 en de afwatering kon dus langer op een natuurlijke 

 
15 De Dusse, in het westen van Ter Aar, werd slechts één keer vermeld als uitwateringspunt. 
16 Voorheen hielden paarden- en windmolens elkaar perfect in evenwicht maar in het decennium 1560-

1569 lag de verhouding al sterk in het voordeel van de windmolen (25 procent paardenmolens tegen 75 

procent windmolens). Nog eens tien jaar later is de paardenmolen zo goed als verdwenen (4 procent van 

de typemeldingen). 
17 Slechts 3 vergunningen van de 86. 
18 De gemiddelden zijn respectievelijk: Ter Aar: 12,5 morgen, Esselijkerwoude: 16,8 morgen, Oudshoorn: 

12 morgen, Rijnsaterwoude: 12,5 morgen. Wegens het relatief geringe aantal gegevens hierover, moeten 

deze cijfers met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden (zie: Bijlage 1). 
19 Van der Linden, ‘De Koningsroede’, 19. 



 78 

wijze gebeuren. De Middelpolder onder Ter Aar dateert van 1609, de andere waren nog 

jonger: de Heuvelpolder (1628), de Vroonlandse Polder (1638), de Herenwegse Polder (1651) 

en tot slot de Zwetpolder (1662).20 In tegenstelling tot de kleibeddingen langs de Rijn en de 

Aar bleef het veengebied tussen Rijn, Braassemermeer en Leidse Vaart dus opmerkelijk achter 

bij de introductie van (wind)bemaling en polderstichtingen. Hoewel er geen bronnen zijn die 

de besluitvorming rond deze polderstichtingen documenteren, kan men er wel van uitgaan 

dat de grenzen van de polders groeiden uit de gesteldheid van het gebied. Bestaande 

wateringen of verhogingen in het landschap zoals dijken en wegen speelden hierbij een 

belangrijke rol. 

Ondanks de toegenomen bepoldering die tegen 1662 afgerond werd, bleef de 

waterbeheersing voor problemen zorgen en werd de bemaling meermaals aangepast. De 

stichting van polders veroorzaakte immers wateroverlast op nog onbepolderde landen. Zo 

was de aanleiding voor de stichting van de Herenwegse Polder de toenemende waterlast die 

aan de andere bepolderingen geweten werd. Er ontstond dan ook enige wrevel in 

Oudshoorn, maar al spoedig kwam men tot een akkoord waarbij enkele duikers van de Grote 

Polder en de Heuvelpolder waardoor het water in de Herenwegse Polder stroomde, gedicht 

werden.21 Maar de problemen bleven daar niet toe beperkt. Zodra het hele gebied bepolderd 

was, kwam een discussie op gang over de wijze waarop het gebied het best bemalen kon 

worden. De ambachtsbewaarders van Esselijkerwoude en Ter Aar stelden voor om de 

Herenwegse Polder met de Heuvelpolder te combineren en het geheel met een nieuwe 

achtkante molen aan de Heimanswetering te bemalen. De ingelanden van de Heuvelpolder 

gingen hier niet mee akkoord en wilden zelfstandig blijven.22  Kennelijk was men er in 

Esselijkerwoude en Ter Aar van overtuigd dat deze optie mogelijk was en moet de 

maaivelddaling rond 1650 dus nog lang niet voldoende groot geweest zijn om dit plan op 

voorhand onredelijk te maken. Het motief om tot combinatie over te gaan is onduidelijk, al is 

het goed mogelijk dat de grotere capaciteit van achtkante molens voordelen bood in 

vergelijking met de kleinere wipmolens, zoals de Heuvelpolder er één had. Door één 

achtkanter het werk van twee molens te laten doen, zouden beide polders immers ook 

besparingen kunnen realiseren. Diezelfde Heuvelpolder had eerder wel al 46 morgen land 

van de Kleine Polder bemalen,23 ook daarvan is differentiële klink waarschijnlijk de oorzaak 

geweest: de maaivelddaling als gevolg van de verbeterde ontwatering was niet gelijkmatig 

 
20 Voor de vergunningen met betrekking tot de stichting van de polders: OAR, nr. 219, fol. nr. 119ev, 

vergunning Uiteindse Polder, 13-20 mei 1570; Idem, fol. nr. 317v ev, vergunning Grote Polder, 10 mei 

1572; OAR, nr. 218, fol. nr. 273ev, vergunning Kleine Polder, 5 mei 1565; Idem, fol. nr. 270ev, vergunning 

Kalkovense Polder, 26 mei 1565; OAR, nr. 224, fol. nr. 99v ev, vergunning Heuvelpolder, 17 maart 1628; 

OAR, nr. 545, fol. nr. 87 ev, vergunning Vroonlandse Polder, 14 juli 1638; OAR, nr. 228, fol. nr. 61, 

vergunning Herenwegse Polder, 19 augustus 1651, en OAR, nr. 230, fol. nr. 253v ev, vergunning 

Zwetpolder, 26 mei 1662. Voor de Middelpolder onder Ter Aar is geen vergunning bewaard gebleven. 

Uit de rekening over het jaar 1609 (OAR, nr. 3195, rekening Middelpolder 1609) blijkt dat in dat jaar 

betalingen plaatsvonden voor de bouw van een molen, een verlaat en het maken van de kade. Men kan 

dus zonder problemen 1609 als stichtingsjaar beschouwen. 
21 AHP, nr. 1901, ‘Alsoo de principaelste ende sulcx’, 30 juni 1651. 
22 AHOG, nr. 29, acte nr. 45, 29 mei 1650. 
23 AKP, nr. 207, Memorie betreffende de oppervlakte en waterstaatkundige toestand van de Kleine 

Polder, 1664. 
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waardoor er dus niveauverschillen konden ontstaan, met het gevolg dat aanpassingen in de 

bemaling noodzakelijk werden. 

 

 

 

Afbeelding 2. De polders 

in de veenambachten 

(1734) vóór de 

droogmaking van de 

Vierambachtspolder 

waarvan de contouren 

wel al op kaart zijn aan 

gebracht. In wijzerzin 

beginnend bij het 

Braassemermeer: de 

Zwetpolder, de 

Vroonlandse Polder, de 

Herenwegse Polder, de 

Middelpolder, de 

Uiteindse Polder, de 

Grote Polder, de Kleine 

Polder, de Kalkovense 

Polder en de 

Heuvelpolder. In het 

noorden de Leidse Vaart, 

in het westen de 

Heimanswetering en in 

het zuiden de Oude Rijn. 

(Hoogheemraadschap 

van Rijnland, 

Kaartenverzameling, A 

1146) 

 

 

 

In de decennia die volgden, onderging de bemaling sterke wijzigingen. De gevolgen van 

de landschapsinversie en de ongelijke maaivelddaling die zich naarmate de zeventiende 

eeuw vorderde steeds meer lieten voelen, bleken na twee decennia niet meer te ontkennen. 

Anderzijds heeft waarschijnlijk ook de voortschrijdende vervening die juist toen een 

expansieve periode doormaakte het waterbezwaar van de verschillende polders erg ongelijk 

gemaakt. Verdere aanpassingen in de bemaling drongen zich dus op. Vanaf 1678 nam de 

Herenwegse Polder de bemaling van de Heuvelpolder dan toch over, waardoor het water in 

die laatste polder dus in noordoostelijke in plaats van zuidwestelijke richting, waar de eigen 
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molen stond, stroomde.24 Ook andere ingrepen deden zich voor: in 1676 bemaalde de 

Herenwegse Polder de Middelpolder, dit omdat de molen ‘vervallen’ was.25 Bevestiging van 

dit alles kwam in 1680 toen Rijnland nogmaals een vergunning verstrekte waardoor de 

Herenwegse Polder naast de Heuvelpolder ook de Middelpolder bemaalde op voorwaarde 

dat de Heuvelpolder haar verlaat en kade dicht hield. Argument was dat beide polders van 

hun molens waren ‘ontbloot’,26 maar de lange weg die het water uit beide polders moest 

afleggen om tot aan de molen van de Herenwegse Polder te geraken, doet vermoeden dat ook 

de maaivelddaling een erg bepalende rol heeft gespeeld. In 1684 werden ook de Middel- en 

Uiteindse Polders verenigd waardoor nu ook de Uiteindse Polder door de Herenwegse 

Polder werd bemalen.27 In 1706 sloten de besturen van de Middelpolder, de Uiteindse Polder 

en de Herenwegse Polder een akkoord waarbij de figuratie nogmaals wijzigde. De 

Middelpolder werd opnieuw door de Uiteindse Polder bemalen, terwijl de Herenwegse 

Polder dan weer de Uiteindse Polder hielp bemalen.28 De Heuvelpolder bleef wel door de 

Herenwegse Polder bemalen, want hij had geen eigen molenaar meer in dienst.29 De sterkste 

dynamiek tekende zich in de noordelijk gelegen polders af: de Oudshoornse polders hadden 

geen deel aan deze veranderingen. 

In de daaropvolgende twee decennia veranderde niets aan het complexe 

bemalingssysteem zoals dat was gegroeid, maar met de verwerving van een octrooi voor de 

droogmaking van de Vierambachtspolder was het startschot gegeven voor een nieuwe, 

verregaande verandering van de bemaling. De eigenlijke droogmaking vond plaats in de 

periode 1736-1744 waarbij sommige rechtsvoorgangers als de Zwetpolder, de Herenwegse 

Polder, de Vroonlandse Polder en de Heuvelpolder volledig en andere, waaronder de 

Kalkovense Polder, de Kleine Polder en de Grote Polder onder Oudshoorn en de Middel- en 

Uiteindse Polders onder Ter Aar gedeeltelijk werden opgenomen. Ondanks de combinatie 

bleven twee gedeelten van de Vierambachtspolder ‘gesepareerd’. Het betrof onverveende 

percelen die omwille van de turfwinning niet onmiddellijk in de droogmaking werden 

opgenomen. Die gronden werden door waterkeringen nog apart gehouden en konden 

zelfstandig door kleine sluisjes of duikers hun waterpeil regelen.30 Het ging om de 

zogenaamde ‘Twaalfjarige Separatie’ onder Ter Aar en de ‘Dertigjarige Separatie’ onder 

Oudshoorn, delen van de Vierambachtspolder die ook elk hun eigen bestuur kenden. Na 

afloop van de hun vergunde termijn, respectievelijk twaalf en dertig jaar zoals de benaming 

reeds suggereerde, kwamen die landen gewoon onder de Vierambachtspolder en verviel de 

uitzonderlijke bestuurlijke status ervan. 

De drooggemaakte Vierambachtspolder werd door drie molengangen, elk vier groot, 

bemalen. Twee van de drie uitwateringspunten waren voor de droogmaking ook al in 

 
24 AHP, nr. 1917, rekening over 1679, waarin voor bemaling van de Heuvelpolder in 1678 wordt 

aangehaald. 
25 OAR, nr. 223, fol. nr. 156v, vergunning 2 mei 1676. 
26 OAR, nr. 234, fol. nr. 25ev, vergunning 27 januari 1680, zie ook: AHP, nr. 1933, vergunning tot het 

bemalen van de Middelpolder, 1680. 
27 OAR, nr. 235, fol. nr. 59 ev, vergunning 6 mei 1684. 
28 OAR, nr. 240, fol. nr. 149v-151v, vergunning 29 januari 1707, daarbij gevoegd zijn de akkoorden tussen 

de Middel- en Uiteindse Polders, en de Uiteindse en de Herenwegse Polders, 5 juni 1706. 
29 OAR, nrs. 6343-6344, rekeningen Heuvelpolder, 1628-1739. 
30 AVAP, nr. 1669, ‘Reglement tot het bedijken’, artikelen XXIV en XXXVI. 
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gebruik. Aan de Zwetwetering en het verlaat van de Vroonlandse Polder werd het bestaande 

uitwateringpunt omgebouwd tot een viermolengang. Deze molens, die de nummers vijf tot 

en met acht kregen, werden ook de ‘meermolens’ genoemd vanwege hun plaats aan het 

Braassemermeer. Op de plek waar voorheen de Heuvelpolder op de Woudwetering 

uitmaalde, kwam een viermolengang met de molens nummer één tot en met vier. Tot slot 

werd een viermolengang gebouwd die op de Aar uitmaalde, molens nummers negen tot en 

met twaalf. De hoogste molen van die laatste gang stond niet op het grondgebied van de 

polder zelf; overigens had geen van de voorgangers van de droogmakerij op deze plaats het 

binnenwater uitgemalen. 

 

 

 
Afbeelding 3. De drooggemaakte Vierambachtspolder in 1751. De verschillende kleuren 

tonen tot welke delen van de polder onder welke ambachten vielen: links Esselijkerwoude, 

rechts Ter Aar en onderaan Oudshoorn. Slechts een heel klein stukje aan het Braassemermeer 

viel onder Rijnsaterwoude. Ook de molengangen zijn zichtbaar, ook al staat de bovenmolen 

in Ter Aar niet op de kaart. (Hoogheemraadschap van Rijnland, Kaartenverzameling, A 1150) 
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Met de droogmaking werd ook de bemalingsapparatuur onder handen genomen. De 

oudste en kleinste polders werden door wipmolens bemalen, enkel de grotere zeventiende-

eeuwse polders als de Vroonlandse Polder en de Herenwegse Polder bezaten achtkanters.31 

De verscheidenheid verdween: alle molens van de Vierambachtspolder waren volledig gelijk. 

Het is erg waarschijnlijk dat daarbij een achtkanter uit de rechtsvoorgangers ‘gerecycleerd’ 

werd omdat uit de polderrekeningen blijkt dat slechts elf molens zijn aanbesteed en dus 

vermoedelijk ook nieuw zijn gebouwd.32 Dat de bemaling door drie viermolengangen met 

schepraderen zou gebeuren, was zeker in de beginperiode geen vaststaand gegeven. Het 

bouwen en het onderhouden van zoveel molens bracht immers veel kosten met zich mee in 

een tijd die bovendien door economische crisis gekenmerkt werd, zodat alternatieve 

technieken meer dan welkom waren. In de fase van droogmaking is actief uitgekeken naar 

verschillende nieuwe technieken. Daarbij kwamen ook twee eigentijdse uitvindingen in 

beeld. De eerste betrof een machine van Cornelis van Vuuren, een Amsterdammer die ook de 

gravures van het ‘Groot Volkomen Moolenboek’ had verzorgd en in 1736 een octrooi voor een 

zogenaamde ‘waterbuysmoolen’ verkreeg. Van Vuuren had van dit opvoerwerktuig een 

schaalmodel gemaakt33 en trok datzelfde jaar naar de Vierambachtspolder om het aan het 

polderbestuur te vertonen. Noch hij noch zijn model slaagde erin het polderbestuur te 

overtuigen: er zijn geen aanwijzingen dat er meer gebeurde dan deze presentatie.34  

Een tweede uitvinding kende meer succes en werd wel uitgeprobeerd. Een ruime 

delegatie van het polderbestuur was in 1739 naar Warmond gereisd waar de ‘trechtermolen’ 

(een verre voorloper van de centrifugaalpomp) van ’s Gravesande werd gepresenteerd.35 De 

voorstelling was voldoende om het bestuur te doen besluiten een van de twaalf molens met 

de trechter uit te rusten.36 Kennelijk werkte de uitvinding toch ook weer niet zo goed: 

nauwelijks twee jaar later, in 1741, werd het trechtermechanisme verwijderd en vervangen 

door een scheprad.37 Een van de problemen met de trechtermolen was dat de instroming van 

het water onderaan het apparaat bemoeilijkt werd door enkele balken die het water te veel 

weerstand boden. Ook zou de machine, waarvan de werking op het principe van 

middelpuntvliedende krachten was gebaseerd, onvoldoende krachtig geweest zijn.38 Van de 

proeven zelf zijn geen bronnen bewaard, maar vaststaat dat de trechtermolen intensief getest 

was en uiteindelijk niet naar behoren werkte.39 Hoewel daarna nog het idee gelanceerd werd 

 
31 AHP, nr. 1929, ‘Op de navolgende Voorwaerden’, 14 november 1651. 
32 Van der Wereld, De Vierambachtspolder, 56-58. De betalingen voor de verschillende molens zijn te 

vinden in: AVAP, nr. 1519, rekening 23 oktober 1741, ‘over het stichten der molens’. 
33 Doorman, Octrooien, 309. Afbeelding van dit apparaat in: Van Natrus ea, Groot Volkomen Moolenboek, 

deel 2, afbeeldingen 26-27.  
34 AVAP, nr. 1517, Rekening 1 november 1736. 
35 OAR, nr. 10596, Aantekenboekje Melchior Bolstra, fol. nr. 20. Eigenlijk is ’s Gravesande niet de echte 

uitvinder, maar wel Daniël Gabriël Fahrenheit. Deze was in verband met zijn octrooiaanvraag naar den 

Haag gekomen waar hij ziek werd en spoedig overleed. Bij testament bepaalde hij dat ’s Gravesande de 

octrooirechten verkreeg (Doorman, Octrooien, 308-309). 
36 AVAP, nr. 1519, Bijlage rekening 1741, ‘Specificatie van’t gene Gerrit van der Hoep […] heeft verdiend 

en verschooten’. 
37  AVAP, nr. 1517, rekening over het jaar 1741. 
38 Groenewegen, Uytvoerige en nauwkeurige verhandeling, 27-28. 
39 AVAP, nr. 1401, fol. nr. 17, notulen 1 augustus 1737; fol. nr. 28, notulen 27 oktober 1738 en fol. nr. 32, 

notulen 18 maart 1739. 
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de molens te vervijzelen, zijn nooit beslissingen in die richting genomen.40 Het polderbestuur 

van de droogmakerij had dus keuze uit vier opvoerwerktuigen, maar slechts een ervan zou 

toegepast worden. Tot het einde van de negentiende eeuw bleven schepraderen het water uit 

de polder malen. 

Hoewel de Vierambachtspolder met de grootste schepradmolens van die tijd werd 

bemalen41 en relatief weinig aan de bemalingsuitrusting veranderd zou worden, was een 

optimale bemaling lang geen evidentie. Oorzaak hiervan was de blijvende differentiële klink 

die zich ook in de uitgeveende gronden manifesteerde. Van in het begin had de polder 

verschillende peilen, maar door ongelijke daling waren hoge landen laag en lage landen hoog 

geworden, wat de waterbeheersing in de polder ernstig bemoeilijkte. De eerste tekenen 

hiervan stelden zich al vroeg aangezien nauwelijks drie jaar na de voltooiing van de 

droogmaking, in 1747, in overweging werd genomen of er geen binnenmolentje ten dienste 

van de lage landen in de polder zou worden gezet.42 Maar ook de molengangen werden 

ongelijk belast en binnen een tiental jaar werd molen nummer acht buiten dienst gesteld en 

vervolgens verkocht. De molengang aan de Zwetwetering telde vanaf 1757 nog slechts drie 

molens.43 Dit zou zo blijven tot de introductie van stoombemaling in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Het probleem bleef vooral in het laatste kwart van de achttiende eeuw 

opspelen. Sommige landen die door de meermolens bemalen werden en tot de ‘hoge landen’ 

behoorden, waren zover ingeklonken dat zij ook door de andere molengangen zouden 

kunnen worden bemalen. Evengoed was het omgekeerde bewaarheid geworden: landen die 

laag waren gelegen konden voortaan door de meermolens bediend worden. Het 

polderbestuur stelde naar aanleiding van deze vaststelling een onderzoek in om de bemaalde 

oppervlakte van elke molengang te herzien. De bevindingen daarvan leverden de conclusie 

op dat de door de meermolens bemaalde oppervlakte te groot zou worden en dat het beter 

was niet te raken aan de oppervlakte die de meermolens draineerden.44 

Enkele jaren later, in 1776, noopte de klink tot verhoging van de waterkering tussen hoge 

en lage landen,45 maar ook deze oplossing deugde niet: integendeel, de problemen 

verergerden waardoor vooral de laaggelegen landen de meeste tijd van het jaar door 

nattigheid onbruikbaar waren gebleven.46 Bij wijze van een twee jaar durende proefneming 

werden in 1781 twee duikers gelegd waardoor de meermolens een deel van het karwei 

zouden kunnen overnemen.47 Hiertegen rees verzet van ingelanden uit het hoger gelegen deel 

van de polder die argumenteerden dat de meermolens méér land bemaalden dan de andere 

molengangen en dat ze door het leggen van duikers zeer bezwaard zouden zijn. Het 

polderbestuur schortte het leggen van de duikers op, maar uiteindelijk nam men het besluit 

toch een proefneming te laten plaatsvinden. Na afloop van de twee jaar viel de beslissing de 

 
40 Idem, fol. nr. 17v, notulen 1 augustus 1737. 
41 Lulofs, Berigt van den Professor J. Lulofs, 3. 
42 AVAP, nr. 1401, fol. nr. 139, notulen 6 november 1747. 
43 Idem, fol. nr. 210ev, notulen 25 november en 17 december 1757. 
44 AVAP, nr. 1402, fol. nr. 81v-83, notulen 28 oktober 1772. 
45 Idem, fol. nr. 104v., notulen 13 juli 1775; fol. nr. 105v ev, notulen 3 januari 1776. 
46 Idem, nr. 1709, Verzoekschrift van een aantal ingelanden, 1782. 180 morgen land kwam hierdoor onder 

de meermolens.  
47 Idem, zie ook: AVAP, nr. 1402, fol. nr. 139v, notulen 29 december 1781 en fol. nr. 147v, notulen 24 april 

1782. 
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duikers opnieuw twee jaar te laten liggen. Hiertegen rees geen verzet meer.48 Toch was het 

probleem niet van de baan. Er waren immers ‘verholen’ duikers gelegd die het water van de 

hoge naar de lage landen afleidden en verder waren verschillende dammen zo gebrekkig en 

laag geworden dat ook zij niet in staat waren de scheiding tussen de verschillende delen van 

de polder ‘waterdicht’ te houden.49 In de negentiende eeuw speelde het probleem kennelijk 

een veel kleinere rol of was het onder controle gekomen. Slechts een enkele keer werden nog 

kleine wijzigingen voorgesteld om aan de hand van duikers de bemaling beter te laten 

verlopen.50 

Pas na 1850 kwamen er nieuwe voorstellen om grootschalige wijzigingen door te voeren 

en bijna gelijktijdig werden twee plannen voorgesteld. Het eerste behelsde vier vervijzelde 

molengangen waarvan er twee aan de Aar zouden komen.51 Het tweede voorstel ging nog 

verder en stelde niet enkel vervijzeling voor, maar ook de bouw van een stoomgemaal. 

Windbemaling zou wel behouden blijven aangezien het plan inhield dat twee vijzelmolens 

aan het Braassemermeer en op de oude Heuvelwerf de westelijke en noordelijke uitwatering 

zouden blijven verzorgen terwijl aan de Aar een stoommachine met een capaciteit gelijk aan 

vijf windmolens zou worden gebouwd.52 Uiteindelijk werden alle voorstellen van tafel 

geveegd en bleef de bemaling nog lange tijd op de traditionele wijze plaatsvinden.53 

 

 

De Sloterbinnenpolder 

 

Heel andere problemen speelden een rol in de ambachten tussen Haarlem en Amsterdam. De 

zestiende-eeuwse waterbeheersing werd daar voornamelijk door problemen van regionale 

aard bepaald. De belangrijkste landschappelijke en waterstaatkundige elementen die een rol 

zouden spelen, waren ook hier reeds op het eind van de middeleeuwen aanwezig. Zo was er 

de Spaarndammerdijk die Rijnland tegen inbraken van het IJ beschermde en de 

sluizencomplexen bij Spaarndam en later bij Halfweg die de enige uitwateringspunten van 

Rijnland vormden. Anderzijds lag de Sloterbinnenpolder niet alleen tegen Rijnlands 

belangrijkste waterkering, maar was die ook geklemd tussen de Kostverlorenvaart en het 

steeds dreigender Haarlemmermeer. Rond 1500 was dit spanningsveld al aanwezig en die 

structurele problemen zouden in de vroegmoderne tijd nog sterk toenemen. 

 
48 Idem, fol. nr. 166, notulen 28 april 1784. 
49 Idem, fol. nr. 171, notulen 20 december 1784. Deze problematiek is echter niet karakteristiek voor de 

jaren ná 1780: ook in 1762 en 1772 waren reeds enkele dammen (doelbewust) door onbekenden 

doorgestoken zodat het water de lage gebieden instroomde: Idem, fol. nr. 27v ev, notulen 27 oktober 1762 

en fol. nr. 77-78. In 1762 werd er nog krachtig tegen gereageerd: wie de daders kon aanduiden mocht een 

beloning van 25 gulden in ontvangst nemen. In 1772 werden de betrokkenen verplicht de dammen te 

herstellen, maar werden geen verdere sancties in het vooruitzicht gesteld. 
50 Zo bijvoorbeeld een duiker in de Kerkweg onder Ter Aar wegens het verschil tussen hoge en lage 

landen. Sommige ingelanden meenden dat er voor de lage landen gevaar voor onderlopen bestond. Na 

overleg werd deze weggenomen: AVAP, nr. 1404, fol. nr. 37v, notulen 18 februari 1818. 
51 AVAP, nr. 1405, fol. nr. 57v ev, notulen 9 juni 1858. 
52 AVAP, nr. 1723, Plan tot vervijzeling, ingediend op 15 juli 1858; nr. 1405, fol. nr. 58v ev, notulen 5 

augustus 1858. 
53 AVAP, nr. 1417, notulen hoofdingelanden, 16 juni 1859. 
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In de ambachten Sloten, Sloterdijk en Osdorp was de lokale waterstaat in de decennia 

vóór de vele polderstichtingen al een erg ingewikkelde en uitgebouwde zaak geworden. 

Vertrekkende vanaf kleine veenstroompjes was het hele gebied verkaveld; het aldus ontstane 

verkavelingpatroon bleef tot in de twintigste eeuw behouden. De veenstromen werden in de 

middeleeuwen afgesloten, onder meer de Sloot werd afgedamd, hier ontstond het dorpje 

Sloterdam, later Sloterdijk genoemd.54 Door die afdammingen was het nodig om met behulp 

van sluizen het overtollige binnenwater te lozen. Via kleine sluisjes in de Spaarndammerdijk 

waterden de ambachten op een natuurlijke wijze in noordelijke richting op het IJ af. In feite 

was het gebied doorsneden door allerhande sloten en weteringen die binnenmeertjes zoals 

het Slotermeer, het Lutkemeer en het Ookmeer met elkaar verbonden. Aan het begin van de 

zestiende eeuw deed zich aan een van die sluizen een conflict voor rond de visserij die daar 

plaatsvond: de boeren vonden dat die activiteit hun landen bedierf. Het hoogheemraadschap 

bleef daarbij afwezig omdat de sluis alleen een lokaal belang diende en het eigendom van het 

ambacht Sloten betrof.55 In 1542 was sprake van een grote en een kleine sluis,56 maar dat 

belette niet dat de waterstaatkundige situatie verslechterde. Immers, in de decennia daarop 

nam de hoeveelheid te lozen water toe en werden enkele nieuwe sluizen gelegd: sommige 

vergunningen bevatten zelfs een optie op een extra sluis op dezelfde plaats.57 Enkele 

bepolderde landen veroorzaakten ook hier overlast omdat lagergelegen gronden het water 

van de polders over zich kregen en boezem werden. Dit overkwam de Overbrakerbuurt 

tussen Spaarndammerdijk en Kostverlorenvaart, die het water van de molen van de 

Sloterbinnenpolder te verwerken kreeg; wat de aanleiding was om hun uitwateringssluis te 

vernieuwen en er (opnieuw?) door uit te wateren.58 Over de aard van de sluizen is niets 

bekend, al betreft het waarschijnlijk relatief kleine sluisjes.59 

Zeer gelijkaardige ingrepen vonden in naburige dorpen plaats. In Oostdorp werden vier 

kleine sluisjes door een grotere stenen duikersluis vervangen. Dit project werd half door 

Rijnland en half door de Oostdorpers betaald: de duikersluis diende mogelijk dus meer dan 

lokale belangen.60 Voor Sloten zijn dergelijke initiatieven niet bekend. Door de directe 

afwatering op het IJ behoorden de landen in Sloten immers niet tot de boezemgemeenschap 

van Rijnland. Pas met het graven van de Trekvaart tussen Haarlem en Amsterdam kwam 

daarin verandering.61 Ook aan de oevers van het Haarlemmermeer is in waterstaatstechniek 

geïnvesteerd. Daar lag een strook landen die lager lag dan het ambacht Sloten waardoor het 

niet op het stelsel sloten kon afwateren. Die gronden stonden continu onder water totdat ze 

bepolderd werden.62 

 
54 De Cock, Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland, 139-147, 242. 
55 Van Dam, Vissen in veenmeren, 207-209. 
56 OAR, nr. 216, fol. nr. 41, aanstelling sluismeesters, 16 maart 1542. De uitbouw van dit afwateringsstelsel 

noopte ook logischerwijze tot een zekere vorm van coördinatie die zich uitte in de aanstelling van 

sluismeesters. 
57 Idem, fol. nrs. 55ev en 99ev, vergunningen voor het leggen van sluisjes, 31 augustus 1542, toegestaan op 

1 juni 1543 en 29 maart 1544. 
58 OAR, nr. 219, fol. nr. 291 ev, vergunningen voor het leggen van een (nieuwe?) sluis, 6 oktober 1571. 
59 Vele vergunningen hebben het over ‘een sluysken’; een enkele keer is sprake van een zijltje: OAR, nr. 

216, fol. nr. 55ev, vergunning 31 augustus 1542. 
60 OAR, nr. 9629, Rekening Rijnlandse omslag 1595, fol. nr. 110. 
61 Fockema Andreae, Het hoogheemraadschap van Rijnland, 55. 
62 OAR, nr. 218, fol. nr. 288ev., vergunningen voor stichtingen in de latere Riekerpolder, 27 juni 1565. 
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Het leggen van sluizen wijst erop dat de plaatselijke gemeenschappen de waterkering en 

waterlozing van hele ambachten verzekerden, maar dit geeft geen inzicht in de vorderingen 

op het vlak van bepolderingen. Die zijn voor dit gebied erg moeilijk te reconstrueren. Voor 

een deel bestonden al polders vóórdat er vergunningen voor werden aangevraagd zoals blijkt 

uit het feit dat de eerste (geadministreerde) vergunning voor de Sloterbinnenpolder vermeldt 

dat de landen al bepolderd zijn.63 In tegenstelling tot het gangbare patroon in Rijnland 

waarbij steeds kleine perceeltjes in beeld kwamen, was hier dus al wat eerder grootschaliger 

bepoldering voorgekomen, maar wanneer en op welke wijze de ingelanden de handen in 

elkaar hadden geslagen, is niet te achterhalen.  

Veel beter dan de bepolderingsactiviteiten kunnen ontwikkelingen in de 

bemalingsuitrusting gevolgd worden. In 1569 besloot de Sloterbinnenpolder tot het bekaden 

van haar landen en het bouwen van een molen.64 De bemaling gebeurde in eerste instantie 

met behulp van torenmolens. Indien in 1569 slechts een enkele molen werd gebouwd moet er 

nadien nog één geplaatst zijn, want in 1636 waren de twee watermolens niet in staat gebleken 

om de polder afdoende te bemalen waardoor men besloten had een nieuwe achtkante molen 

te bouwen.65 Het jaar daarop besliste men van de Uitweg een waterkering te maken en werd 

de vraag gesteld of men niet een tweede achtkante watermolen zou plaatsen en een of zelfs 

beide ‘kleine molens’ waarmee men de torenmolens bedoelde, weg zou nemen.66 Dit plan 

werd echter niet uitgevoerd en de ene achtkanter verzorgde samen met de twee torenmolens 

de bemaling hoewel deze uitrusting niet voldoende was. De polder bleef met wateroverlast 

kampen en uiteindelijk viel in 1642 de beslissing toch een extra achtkante molen te bouwen.67 

Een en ander was waarschijnlijk bespoedigd door de hogere eisen die voortaan aan de 

bemaling werden gesteld; in datzelfde jaar 1642 immers maakte men het in de 

Sloterbinnenpolder gelegen Slotermeer droog en het uitgemalen water moest door de molens 

van de Sloterbinnenpolder op het buitenwater gebracht worden. Ook na de droogmaking 

bleef de Slotermeer haar water op de Sloterbinnenpolder uitslaan. Hiertoe sloten beide 

polderbesturen een onderling akkoord68 waardoor een situatie tot stand kwam die in de 

vroegmoderne tijd niet meer zou veranderen. 

Net als veel andere delen van het ambacht Sloten waterden de landen van de latere 

Middelveldse Polder met zijltjes (uitwateringssluisjes) af op het IJ zonder dat er sporen van 

enige bemaling te vinden zijn. Deze situatie hield nog tot in de zeventiende eeuw aan en de 

afwatering van de polder gebeurde door een duiker in de Spaarndammerdijk. De 

waterstaatkundige toestand verslechterde echter zodanig dat in 1629 naast grotere 

uitwateringswerken, meer specifiek een sluisverbetering (vier in plaats van twee deuren) en 

een extra duiker, ook polderbemaling in overweging werd genomen.69 Enkele jaren later was 

al sprake van een windwatermolen aan de Trekweg waardoor de polder haar water in de 

trekvaart maalde. Door het graven van de trekvaart tussen Amsterdam en Haarlem was het 

 
63 OAR, nr. 219, fol. nr. 154-155, vergunning voor de Sloterbinnenpolder, 8 mei 1569. 
64 Idem. 
65 OAR, nr. 226, fol. nr. 87ev., vergunning 24 mei 1636. 
66 ASMP, nr. 17, resolutie 16 maart 1637. 
67 Idem, resolutie 18 september 1642. 
68 Idem, akkoord met bedijkers van de Slotermeer, 19 augustus 1642. 
69 OAR, nr. 224, fol. nr. 174ev, vergunning 20 februari 1629. 
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grootste deel van de polder immers afgesneden van het oude uitwateringspunt op het IJ en 

moest een oplossing gevonden worden die tot het zetten van de molen leidde.70 

 

 

 
Afbeelding 4. Sloten in 1687. Duidelijk zichtbaar zijn Amsterdam, de Kostverlorenvaart die 

naar de Nieuwe Meer en het Haarlemmermeer leidt. Onmiddellijk links daarvan strekte zich 

‘de Binnenpolder van Slooten’ uit. Links van die polder en aan de Trekvaart lag de 

Middelpolder waarmee hij in 1674 gecombineerd werd. (Hoogheemraadschap van Rijnland, 

A 1059) 

 

 

In 1674 kwam het tot een combinatie van de Sloterbinnenpolder met zijn kleinere buur en 

werd zowel in technische als bestuurlijke termen de ‘Sloterbinnen- en Middelveldse 

Gecombineerde Polder’ gesticht. Concrete aanleiding daartoe was het omverwaaien van de 

Middelveldse poldermolen. De kleine oppervlakte van de Middelveldse Polder maakte een 

nieuwe molen niet evident tenzij in combinatie met de Sloterbinnenpolder. Door enkele 

openingen in de Uitweg kon het water van beide polders gemeen liggen en kon een nieuwe 

achtkanter aan de trekvaart gebouwd worden die zowel de vroegere Sloterbinnen- als 

Middelveldse Polders kon bemalen. Met deze ingrepen verviel ook de waterkerende functie 

van de Uitweg hoewel bij wateroverlast de openingen in de Uitweg gesloten mochten 

 
70 OAR, nr. 225, fol. nr. 147ev, vergunning 11 oktober 1631. 
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worden zodat het ene poldergedeelte gespaard werd van de problemen in het andere.71 De 

nieuwe achtkanter werd niet ver van de oude molenwerf van de Middelveldse Polder 

gebouwd,72 waardoor de nieuwe, gecombineerde polder drie achtkanters op verschillende 

uitwateringspunten had. Met deze aanpassingen was een eind gekomen aan de 

ontwikkelingen in de bepoldering sinds de vroege zestiende eeuw. Tot in de negentiende 

eeuw zou niets meer aan de bemaling veranderen.  

Pas in 1833 kwamen nieuwe grote aanpassingen aan de orde: vervijzeling van de molens 

werd dan voor het eerst op de agenda geplaatst.73 De bronnen aangaande de verandering van 

opvoerwerktuig zijn erg summier, maar wijzen erop dat de introductie van vijzels zeker niet 

op wieltjes liep. De inhoudelijke kant van de gevoerde discussies heeft geen schriftelijke 

neerslag gevonden hoewel men uit het verloop van de gebeurtenissen kan afleiden dat het 

polderbestuur zeer behoedzaam te werk moet zijn gegaan. Er moeten heel wat onzekerheden 

en twijfels rond de werking en de constructie van de vijzel geleefd hebben. Vier jaar na de 

eerste besprekingen, in 1837, werd de vijzel voor het eerst toegepast. De twijfels en de 

onzekerheden waren dermate groot dat het bestuur met de bestaande bemaling geen risico’s 

wilde nemen en naast de drie schepradmolens een paardenvijzelmolen in dienst nam.74 Het 

duurde nog een vijftal jaar voordat een definitieve beslissing uit de bus kwam en de 

vervijzeling van de molen aan de Overtoom plaatsvond.75 Ondanks de initiële reserves ten 

opzichte van de innovatie zou de introductie wel duurzaam blijken. Het nieuwe 

opvoerwerktuig bleef en de vervijzeling zette zich zelfs gestaag door: de twee overige molens 

werden in respectievelijk 1869 en 1872 tot vijzelmolens omgebouwd.76 

 

 

De Lisserpoelpolder 

 

De naam ‘Lisserpoelpolder’ verraadt dat, in tegenstelling tot de vorige casussen, deze polder 

een ‘echte’ droogmakerij is. Wat gemeenzaam als ‘Lisserpoel’ bekend stond, was in feite een 

reeks kleinere plassen tussen Lisse en Sassenheim die in open verbinding met het 

Haarlemmermeer stond. Op 23 juni 1622 verleenden de Staten het octrooi waardoor deze 

wateren drooggemaakt werden, wat twee jaar later, in 1624, voltooid was. De nieuwe polder 

werd oorspronkelijk door een molengang van twee wipmolens bemalen. Toen de Lisserpoel, 

amper een jaar oud, weer blank stond en opnieuw was drooggemaakt, wijzigde de bemaling 

zich in de daaropvolgende decennia vrij sterk. De eerste verandering moet zich naar 

aanleiding van differentiële inklinking van de jonge grond hebben opgedrongen want in 1630 

werd een deel van de polder in onderbemaling genomen. Het betrof een klein molentje dat 

aan het zogenaamde Hellegat werd geplaatst, een van de twee plaatsen waar de polder 

 
71 OAR, nr. 232, fol. nr. 323 ev, 5 februari 1674, combinatie Sloterbinnen- en Middelveldse Polders, 

eveneens ASMP, nr. 18, 26 februari 1674, akkoord over de bouw van een achtkante watermolen. 
72 OAR, nr. 232, fol. nr. 323 ev heeft het over ‘een musquietschoot nader aan’ Amsterdam. 
73 ASMP, nr. 2, notulen vergadering 6 april 1833. 
74 OAR, nr. 7075, Rekeningen van de Sloterbinnen- en Middelveldse Polder 1819-1857, rekening over de 

jaren 1836 en 1837. 
75 Idem, rekening over het jaar 1842. 
76 ASMP, nr. 180, Bestek voor vervijzeling Baarsjesmolen, en Idem, nr. 183, ‘Bestek en voorwaarden’, 7 

mei 1872. 
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rechtstreeks aan het Haarlemmermeer grensde, en dat tot 1675 in gebruik zou blijven. 

Volgens De Baar ging het om een kleine achtkanter, waarmee dit de eerste achtkanter in Lisse 

zou zijn geweest.77 Een tweede, veel ingrijpender verandering raakte de molengang zelf. 

Wanneer deze werd opgegeven en omgebouwd tot een molenwerf van twee afzonderlijk op 

het buitenwater uitslaande vijzelmolens, is niet duidelijk. De vroegste melding van 

‘vijselmoolens’ dateert van 1645.78 Er zijn geen aanwijzingen dat ook de kleine achtkanter aan 

het Hellegat zou zijn vervijzeld. 

 

 

 
Afbeelding 5. De Lisserpoelpolder in 1624 zoals gekarteerd door J. Dou (noorden links). 

Duidelijk te zien zijn de twee openingen naar het Haarlemmermeer: links de Greveling, 

rechts het Hellegat. Onderaan staat de weg Haarlem-Leiden afgebeeld die de dorpen Lisse 

(links) en Sassenheim (rechts) verbond. (Hoogheemraadschap van Rijnland, 

Kaartenverzameling, A 1219) 

 

 

In 1675 maakte het Haarlemmermeerwater zich opnieuw meester van de polder waarbij 

ook de molens onklaar waren geraakt en het bestuur in noodbemaling moest voorzien: 

enerzijds hielp een naburige polder, anderzijds bouwde men een paardenwatermolen om 

zich van het water te ontdoen.79 Tegelijkertijd maakte het bestuur van de nood een deugd en 

werd de situatie aangegrepen om de bemaling drastisch te herzien. De onderbemaling 

verdween en in plaats van het kleine molentje aan het Hellegat kwam een grote, achtkante 

molen. Ondanks de manifeste onderhoudsproblemen met de bemaling die zich in de 

voorafgaande decennia hadden voorgedaan,80 was er geen weerstand tegen de vijzel 

 
77 De Baar, ‘Simon Jacobsz Hulsebos’, 48. 
78 ALPP, nr. 613, bestek van het onderhoud van de molens, 27 juni 1645. 
79 OAR, nr. 5735, rekeningen Lisserpoelpolder 1654-1736, rekening over het jaar 1676. 
80 Zie Hoofdstuk VII. 
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gekomen. De bouw van de nieuwe molen in 1676 betekende kennelijk niet dat een discussie 

begonnen was over de vraag of men zou terugkeren naar schepradbemaling. Na inspectie 

van een molen te Aalsmeer was de kwestie eerder of men een vijzelmolen zou kopen dan wel 

laten bouwen in plaats van de vraag of men nog langer met een vijzel zou malen.81 In andere 

polders werd tezelfdertijd deze discussie wél gevoerd. Enkele jaren eerder (1670) was de 

droogmaking van de Driemanspolder gestart. De droogmakers hadden in eerste instantie na 

inspectie van enkele molens (waaronder ook de vijzels van de Lisserpoel) besloten 

vijzelmolens te bouwen.82 Uiteindelijk draaide het anders uit. Nadat men inlichtingen had 

ingewonnen bij de opzichters van de Honderd Morgen (onder Delfland), waar zowel 

schepraderen als vijzels aanwezig waren, werd toch voor schepradmolens gekozen omdat de 

opvoercapaciteit van vijzels te gering zou zijn.83 De bemaling van de Lisserpoel zoals die in 

1676 was ingericht, zou tot het begin van de negentiende eeuw ongewijzigd blijven: aan het 

Hellegat stond de achtkanter en wat noordelijker bleef het wipmolentje van de 

oorspronkelijke molengang aanwezig. Die laatste werd uiteindelijk in 1833 buiten werking 

gesteld waarna enkel de achtkanter de polder bemaalde.84 

 

 

Bepoldering en bemaling op de Zuidgeest 

 

Net als elders in Rijnland brak de bemaling in deze gebieden pas in de tweede helft van de 

zestiende eeuw goed door, met een sterke concentratie in de ambachten Voorschoten en 

Wassenaar waar zich de lager gelegen gronden van deze regio bevonden. Verdere conclusies 

zijn vanwege het kleine aantal vergunningen niet te trekken, al kwamen na 1566 in 

Wassenaar en Voorschoten geen stichtingen van paardenmolens meer voor. Het ligt dan ook 

voor de hand de omschakeling naar windenergie voor nieuwe bemalingen als definitief te 

zien. Eerder is al aangestipt dat de eerste Rijnlandse achtkanters waarschijnlijk in de westkant 

van dit gebied (Voorschoten en Stompwijk) voorkwamen. Vanaf 1625 vonden steeds meer 

polderstichtingen plaats waarbij ingelanden samenwerkten; ook daarbij bleef de dynamiek 

zich zeer sterk in Voorschoten en Wassenaar concentreren.85 In grote lijnen verschilde 

poldervorming in dit gebied tot 1650 nauwelijks van de ontwikkelingen elders in Rijnland; 

nadien deden zich wel andere evoluties voor. In de veengebieden was een stelselmatige 

vergroting van de geconsenteerde polders onmogelijk geweest omdat daar alle landen in 

grote stukken bepolderd waren 

  

 
81 ALPP, nr. 3, resolutie 25 maart 1676. 
82 De Baar, ‘Simon Jacobsz Hulsebos’, 53-54; ADP, nr. 1, fol. nr. 22v ev, notulen vergadering 5 september 

1670. 
83 ADP, fol. nr. 23 v ev., notulen vergadering 12 november 1670. 
84 OAR, nr. 5737, rekeningen Lisserpoelpolder 1819-1856, rekening over het jaar 1833. In dat jaar werd 

voor het laatst maalloon aan twee molenaars uitbetaald. 
85 Voor Valkenburg werd één enkele vergunning afgeleverd: OAR, nr. 217, fol. nr. 189v ev, vergunning 14 

maart 1555. Voor Veur en Zuidwijk werden in de zestiende eeuw geen vergunningen aangevraagd. 
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Afbeelding 6. De polders op de Zuidgeest, ten zuidwesten van Leiden. Wassenaar en 

Voorschoten waren in feite twee ambachten die een erg lange gemeenschappelijke grens in 

noord-zuidrichting hadden. Verschillende polders, onder meer de Stevenshofjespolder en de 

Papenwegse Polder vielen onder beide ambachten. (Hoogheemraadschap van Rijnland, A 

4565, A 4580 en A 4583) 

 

 

en polders al snel volledig aan elkaar grensden. Op de Zuidgeest verliep het 

bepolderingsproces anders en na 1650 werden vaak kleine stukjes land in reeds bestaande 

polders getrokken. Een mooi voorbeeld van dergelijke ‘geleidelijke’ bepoldering vormt de 

Stevenshofjespolder die tussen zijn oorspronkelijke stichting in 1632 en de definitieve 

vormgeving in 1674 tot zes keer toe is vergroot.86  

 
86 Vergunningen tot vergroting Stevenshofjespolder: OAR, nr. 226, fol. nrs. 1 en 7v-8, vergunningen 12 

maart 1633 en 18 juni 1633; Idem, nr. 228, fol. nr. 43ev en 265ev, vergunningen 26 maart 1651 en 17 april 

1655; Idem, nr. 231, fol. nr. 94ev, vergunning 17 november 1663 en Idem, nr. 233, fol. nr. 6v ev, 

vergunning 27 oktober 1674. De polderoppervlakte verdrievoudigde tussen 1641 (48 morgen 100 roeden) 

en 1700 (161 morgen 550 roeden): OAR, nr. 2811, Polderlijsten 1641 en 1700. Hoewel de 

Stevenshofjespolder het meest uitgesproken voorbeeld van deze poldervergrotingen was, namen vrijwel 

alle polders op de Zuidgeest in omvang toe. 
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De mogelijkheid om tot poldervergroting over te gaan zonder daarbij ook de bemaling te 

moeten aanpassen, was echter niet oneindig. Bij de laatste uitbreiding van de 

Stevenshofjespolder waren veranderingen inderdaad noodzakelijk en werd een nieuwe 

wipmolen gebouwd. In andere gevallen was men te optimistisch geweest en moest de 

uitbreiding gedeeltelijk teruggeschroefd worden, bijvoorbeeld in het geval van de Boshuizer- 

en Gasthuispolders. De stad Leiden had in het kader van de verversing van de stadsgrachten 

een molen laten bouwen die water naar de stad toemaalde. Die stadsmolen werd al gauw ook 

gebruikt om landen droog te houden: vanaf 1664 werden zowel de Boshuizer- als de 

Gasthuispolder door deze molen bemalen.87 Nadien breidde de Boshuizerpolder enkele keren 

uit en al die tijd bleef de stadsmolen de bemaling verzorgen.88 De vergrotingen hadden 

negatieve consequenties voor de bemaling van de Gasthuispolder want daar waren 

problemen ontstaan. Enkele jaren later, in 1671, besloot het bestuur voor die polder opnieuw 

in eigen bemaling te voorzien en een nieuwe molen te bouwen.89 

Hoewel houten achtkanters op de Zuidgeest wel voorkwamen,90 was er wat molentypes 

betreft eveneens een verschil met andere regio’s in Rijnland. Veel polders waren klein genoeg 

en kenden geen waterrijke verveningen zodat bij aanpassingen van de bemaling of bij 

gedwongen nieuwbouw volstaan kon worden met een kleinere wipmolen. In de 

Starrenburgse Polder brandde de molen in 1707 af en werd een nieuwe wipmolen gezet,91 een 

jaar later gebeurde hetzelfde in de Ommedijkse Polder.92 De Gasthuispolder bouwde bij de 

invoering van zelfstandige bemaling een wipmolen die tot in de negentiende eeuw 

dienstdeed.93 Vanaf het derde decennium van de achttiende eeuw was de wipmolen op zijn 

retour, hoewel hij niet door achtkanters werd verdrongen. Veeleer namen stenen 

poldermolens de plaats van hun houten voorgangers in. De voorbeelden zij erg talrijk: na het 

omwaaien van de molen van de Oostdorperpolder kwam een stenen poldermolen in de 

plaats;94 ook de Papenwegse Polder verruilde haar wipmolen in 1738 voor een stenen 

poldermolen.95 Tot slot kwamen in de Stevenshofjespolder (1796)96 en in de Boshuizerpolder 

na molenbrand ook stenen poldermolens te staan. Met de bouw van de stenen molen in deze 

laatste polder werd overigens opnieuw een gezamenlijke bemaling met de Gasthuispolder 

ingevoerd.97 Het bouwen van een nieuwe (stenen) molen was niet altijd even evident en de 

keuze voor deze of gene techniek niet even snel gemaakt. Bij het omwaaien van de 

 
87 ABGP, nr. 120, Reglement Boshuizerpolder, 1664, afschrift 1802. 
88 OAR, nr. 231, fol. nr. 277 ev, vergunning 24 april 1666 en fol. nr. 329v ev, vergunning 15 januari 1667. 
89 Idem, nr. 232, fol. nr. 196, vergunning 23 mei 1671. 
90 Idem, nr. 235, fol. nr. 35 ev, vergunning 5 februari 1684. Na afbraak van de stadswatermolen, was de 

Boshuizerpolder zonder bemaling gevallen. De polder vroeg dan ook een nieuwe achtkante molen te 

mogen zetten die gelegen zou zijn aan de uitwatering van de stadsmolen. 
91 ASP, nr. 41, Bestek wipmolen, 1707. 
92 OAR, nr. 240, fol. nr. 214v-215, vergunning 24 maart 1708; ook AOP, nr. 121, rekest februari 1708; Idem, 

‘Besteck tot de nieuw te stelle Pijsel-Poldermolen’, 1708. 
93 ABGP, nr. 186, stukken over onderhoud en verkoop molen, 25 september 1802. 
94 OAR, nr. 242, fol. nr. 181v, vergunning 23 oktober 1717. 
95 APP, nr. 126, consent van Rijnland, 10 augustus 1737. De bouw vond plaats in het voorjaar van 1738: 

Bicker Caarten, Stenen poldermolens, 47-48. 
96 Sloof, Inventaris, 480, Bicker Caarten, Stenen poldermolens, 68. 
97 ABGP, nr. 2, fol. nr. 1 ev, notulen 13-19 februari 1802; Idem, fol. nr. 12v, notulen 25 mei 1802; ABPG, nr. 

186, stukken over onderhoud en verkoop molen, 25 september 1802. 
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Papenwegse molen waren de ingelanden verdeeld: sommigen gingen enkel akkoord met 

herstel van de oude molen, anderen waren voorstander van een geheel nieuwe molen.98 In de 

discussies rond de nieuwe molen van de Boshuizerpolder werd dan weer niet alleen gedacht 

aan de uiteindelijke stenen molen, maar bleek een houten achtkanter een valabel alternatief te 

zijn.99 Molens op de Zuidgeest waren allemaal met schepraderen uitgerust, op een enkele 

uitzondering na: de Zonneveldse Polder werd tot 1817 door een vijzelmolentje bemalen.100 

 

 

3. Kleine innovaties met betrekking tot bemalingsinstallaties 

 

In het tweede hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine innovaties. De 

invoering van windbemaling was in alle polders een grote innovatie. Soms zijn perioden van 

ontij zoals overstroming van de polder of het omverwaaien of afbranden van een molen 

aangegrepen om relatief grote veranderingen in de bemaling door te voeren, bijvoorbeeld de 

achtkante molen in de Lisserpoel in 1676. Ook minder dramatische oorzaken konden tot 

grootschalige wijzigingen leiden, zoals de droogmaking van de Vierambachtspolder toonde. 

Dergelijke innovaties blijken dus vaak samen te gaan met grote landschappelijke 

veranderingen of met eenmalige, buitengewone omstandigheden. Daartegenover staat dat 

soms gedurende eeuwen geen ingrijpende innovaties optraden. Als voorbeelden kunnen 

zowel de Sloterbinnenpolder als de Lisserpoel aangehaald worden: in beide polders 

veranderde de bemaling tussen ongeveer 1675 en het begin van de negentiende eeuw 

hoegenaamd niet. In die ogenschijnlijk ‘stille’ perioden zijn telkens weer kleine innovaties 

geïntroduceerd. Zij kwamen hier en daar al voor in het overzicht, bijvoorbeeld de duikers in 

de Vierambachtspolder met het oog op een betere bemaling. Ook bij de poldermolens zelf zijn 

verschillende kleine innovaties toegepast, al zijn ze voornamelijk vanaf 1750 

gedocumenteerd. 

Soms werden nieuwe ontwerpen van specifieke onderdelen geïntroduceerd. In 1788 

moest aan een van de molens van de Sloterbinnenpolder een molenroede worden vervangen. 

Daarbij werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om beide molenroeden volgens een nieuw 

ontwerp te maken.101 Het betrof molenroeden zoals die door de Amsterdammer Jan van Deijl 

waren bedacht. Enkele jaren later, in 1796, had de molen een van deze roeden ‘afgeworpen’ en 

besloot de polder de roeden opnieuw volgens ‘de oude methode’ in te steken.102 Van Deijl had in 

1780 een octrooi voor molenroeden met nieuw ontworpen hekwerk verkregen;103 een ontwerp 

dat overigens in de omgeving van Amsterdam enige verspreiding kende.104 Ook in verband 

met de toepassing van de vijzel in de Sloterbinnenpolder is het ontwerp van het 

 
98 APP, nr. 126, ‘lijste van de geene dewelke geresolveert sijn tot het repareren…’ en ‘lijste van de geene 

dewelke geresolveert hebben tot het maecken…’, 1684. 
99 ABGP, nr. 1, fol. nr. 1 ev, notulen 19 februari 1802. 
100 OAR, nr. 270, fol. nr. 233v, vergunning 21 juni 1817. 
101 ASMP, nr. 2, notulen 29 juli 1788. 
102 Idem, notulen vergadering 13 juli 1796. 
103 Doorman, Octrooien, 317. 
104 Aeneae, Verhandeling over de molenwieken, 112-115. De toepassingen betroffen zowel poldermolens 

(onder andere in de Amstellandse Bovenkerkerpolder), industriemolens als verschillende kleine 

molentjes. Kwantitatieve gegevens over de verspreiding zijn er niet. 
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opvoerwerktuig aangepast, al wist men niet precies hoe de technische problemen op te 

lossen. Uit de verschillende voorstellen die een beter resultaat beoogden, kan men afleiden 

dat de vijzel te zwaar aanliep: de aannemer stelde voor de vlucht van de molen met tien voet 

te verlengen. Andere gesuggereerde oplossingen behelsden dan weer het idee het 

molenlichaam te verhogen zodat de molenkap hoger stak of het maken van een deurtje in de 

vijzelklap waardoor de hoeveelheid water die opgevijzeld werd, niet te groot werd. In eerste 

instantie besloot men de spoed van de vijzel te verminderen.105 De uiteindelijke beslissing zou 

echter complexer uitvallen: de spoed werd niet verminderd, wel werden vijzelkom en breedte 

van de vijzel verkleind. Maar nog bleek het werktuig niet aan de verwachtingen te voldoen. 

Opnieuw uitte men het idee om een klapdeur te maken; ook dat voorstel werd verworpen.106  

Naast nieuwe ontwerpen kwam ook het gebruik van innovatieve en duurzamere 

materialen in zwang. Stenen poldermolens zijn daar een goede illustratie van, maar ook in 

polders waar de houten molens in gebruik bleven, werden sommige constructies, vaak 

waterlopen en vijzelkommen, vanaf de late achttiende eeuw van steen gemaakt. Ondanks de 

evidente voordelen van steen bleek de toepassing niet altijd even gemakkelijk te realiseren. In 

1767 werden in de Vierambachtspolder de eerste stenen krimp (de ruimte waarin het 

scheprad zich bevindt), voor- en achterwaterloop geïnstalleerd. Het jaar daarop stond bij een 

volgende molen opnieuw de vervanging van de krimp op de agenda, maar men besloot dit 

weer in hout te doen. In 1774 wilde men bij een van de Aarmolens de krimp met steen 

vernieuwen, maar toen bleek dat daarvoor grote onderheiingswerken nodig waren omdat er 

anders verzakkingen zouden optreden, waardoor het bestuur opnieuw van steen afzag en 

opnieuw voor hout koos.107 Ook het gebruik van ijzeren onderdelen was geen uitgemaakte 

zaak. IJzeren molenassen waren op het einde van de achttiende eeuw al voorgesteld,108 maar 

de introductie ervan deed zich pas een halve eeuw later voor. In de Vierambachtspolder 

kwam het voorstel om ijzeren assen aan te schaffen pas in 1856 ter tafel.109 

Behalve de invoering van nieuwe ontwerpen (of pogingen daartoe) en het gebruik van 

nieuwe materialen, bestonden de meest gangbare ontwikkelingen uit aanpassingen van 

afmetingen van onderdelen. Eerder wezen we al op de hogere voet van achtkanters en op de 

‘groei’ van molenroeden, hoewel dit niet bij elke molen zo hoefde te zijn. In de Lisserpoel 

namen de roeden van de achtkanter in lengte toe terwijl die van de wipmolen afnamen.110 De 

vijzels in deze polder werden in de achttiende eeuw vermoedelijk steeds langer.111 Vervolgens 

 
105 ASMP, nr. 3, notulen vergadering 19 april 1853. 
106 Idem, notulen vergadering 29 september 1853.  
107 AVAP, nr. 1402, fol. nr. 56ev, notulen 29 april 1767; fol. nr. 62, notulen 27 april 1768 en fol. nr. 99, 

notulen 8 juni 1774. 
108 Lieburg en Snelders, “De bevordering en volmaking der proefondervindelijke wijsbegeerte”, 76-77. 
109 AVAP, nr. 1405, fol. nr. 41, notulen 27 november 1856. 
110 Voor de achtkanter is gebleken dat de roeden voor de jaren 1704, 1738, 1837 en 1841 respectievelijk 83, 

85 en twee keer 86 voet lang waren. De roeden van de kleine molen waren in 1704 83 voet (circa 26 meter) 

lang, veertig jaar later (1744) 80 voet (25,12 meter) en in 1850 nog 78 voet 8 duim (ongeveer 24,5 meter). 

ALPP, nr. 348, Bijlagen bij de rekening, 1704; Idem, nr. 374, Bijlage bij de rekening, 1738; Idem, nr. 375, 

Bijlage bij de rekening, 1744; Idem, nr. 444, Bijlage bij de rekening, 1837; Idem, nr. 448, Bijlage bij de 

rekening, 1841 en Idem, nr. 616, ‘Staat van gegevens’, 1850. 
111 De vijzel was in 1772 36 voet (11,3 meter) lang (ALPP, nr. 393, bijlage bij de rekening, 1772). Enkele 

jaren later is sprake van een nieuwe vijzelbalk met een lengte van 37 voet (11,6 meter) (ALPP, nr. 403, 
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werden ze tussen 1845 en 1850 ingekort; het valt niet te achterhalen of dit samenhing met een 

veranderende opvoerhoogte of met een steilere hellingsgraad.112 Ook de overblijvende 

achtkante molen werd later enigszins ‘gekortwiekt’.113 In andere polders varieerden de 

afmetingen van schepraderen. Als voorbeeld enkele gegevens uit de Vierambachtspolder en 

Papenwegse Polder. In 1767 besliste het polderbestuur van de Vierambachtspolder het 

scheprad in een molen drie duim hoger te hangen en evenveel duim breder te laten maken.114 

Dergelijke aanpassingen in de breedte vinden we ook over de molen van de Papenwegse 

Polder. In 1685 had het scheprad er een breedte van 9,5 duim; een ander bestek schreef voor 

dezelfde molen een breedte van 13 duim voor.115 De diameter werd eveneens aangepast. Voor 

dezelfde Papenwegse Polder betrof de diameter van het scheprad in 1802 veertien voet (4,39 

meter), terwijl Gevers van Endegeest in 1871 voor diezelfde molen een schepraddiameter van 

3,76 meter noteerde.116 Naast aanpassingen van het formaat kon, zoals het voorbeeld van de 

Vierambachtspolder toonde, het scheprad ook wat hoger (of lager) opgehangen worden zodat 

de tasting, de diepte waarmee de schoepen van het scheprad in het water kwamen, 

veranderde. Ten slotte kan erop gewezen worden dat het aanleggen van een nieuw 

uitwateringspunt soms ook consequenties voor andere infrastructuur kon hebben. Zo 

moesten voor de komst van een nieuwe molen in de Sloterbinnenpolder enkele sloten en 

weteringen worden verbreed.117 

 

 

4. Waterkering: polderdijken en -kaden 

 

Uitmaling van water was één zaak, het keren van het buitenwater een andere. In tegenstelling 

tot zeeweringen en rivierdijken hadden polderdijken vaak niet zulke grote afmetingen. Veelal 

waren ze zelfs zo laag dat men het over polderkaden en niet over dijken had. De 

waterkeringen die ten tijde van de vroegste bepolderingen aangelegd werden, zijn zeer slecht 

gekend. De meest basale technische gegevens van kaden uit de zestiende en vroege 

zeventiende eeuw ontbreken volledig. Schouwverslagen zijn behoorlijk summier en geven 

nooit méér informatie dan het feit of iemand al dan niet zijn stuk kade naar behoren heeft 

opgemaakt. Voor deze perioden is de onderzoeker aangewezen op bronnen als vergunningen 

                                                                                                                              
bijlage bij de rekening, 1787). Uit de bijlagen van 1845 blijkt een lengte van 39 voet (12,25 meter) (ALPP, 

nr. 452, bijlage bij de rekening, 1845). 
112 ALPP, nr. 616, ‘Staat van gegevens’, 1850 vermeldt dat de twee vijzels een respectievelijke lengte 

hadden van 28 voet (8,79 meter) en 26 voet 11 duim (8,45 meter). 
113 Idem, de lengte bedroeg in 1850 maximaal 84 voet 4 duim. 
114 AVAP, nr. 1402, fol. nr. 58v, notulen 23 juli 1767. 
115 APP, nr. 126, Bestek voor reparaties aan de wipmolen, 2 januari 1685, en niet nader gedateerd bestek 

voor reparaties aan de molen. 
116 APP, nr. 126, Staat van de molen, 1802; Gevers van Endegeest, Het hoogheemraadschap van Rijnland, deel 

II, 316. 
117 Zie voor dergelijke problemen in de Sloterbinnenpolder: OAR, nr. 7076, stukken betreffende een 

geschil over de verbreding van een watering (1640-41); OAR, nr. 7078: stukken betreffende het verbreden 

van een watering (1644-1652) en OAR, nr. 7080, stukken betreffende onderhoud en schouw (1656). Ook 

andere aanpassingen vallen onder deze noemer: bij de verstening van een brug in de Vierambachtspolder 

werd beslist dat de boog van de brug moest zakken zodat het wegdek ‘egaal’ werd: AVAP, nr. 1404, fol. 

nr. 49v, notulen 2 juli 1821. 
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en stukken rond conflicten, maar deze bescheiden bevatten vaak enkel informatie over het 

tracé van de kade. Pas vanaf het midden van de zeventiende eeuw is meer materiaal 

voorhanden, in de vorm van bestekken. Wanneer die voor dezelfde kaden over een langere 

periode zijn overgeleverd, kan de technische ontwikkeling zeer goed gevolgd worden. 

 

 

De Vierambachtspolder en rechtsvoorgangers 

 

De waterkeringen in de rechtsvoorgangers van de Vierambachtspolders waren voor het 

merendeel nog kleine kaden waarvan technische gegevens en zelfs de precieze plaats niet te 

achterhalen zijn.118 De vroegste bronnen betreffen vaak geschillen over de ligging ervan. Nog 

niet alle stukken land waren in de vroege zeventiende eeuw bepolderd en omkaad, waardoor 

een enkele polder nog wel eens uitbreidde. Het aanleggen of verleggen van kaden kon 

aanleiding geven tot conflicten wat ertoe leidde dat juist deze zaken in schriftelijke stukken 

opgetekend werden. In verband met de uitbreiding van de Grote Polder onder Oudshoorn 

was bij het hoogheemraadschap een verzoek ingediend om een nieuwe kade te mogen leggen 

en om de Dusse te mogen afdammen. Omdat die werken echter in Ter Aar zouden 

plaatsvinden, rees er vanuit dit ambacht heel wat verzet.119 Voor diezelfde Grote Polder wilde 

men ook een stuk kade in Esselijkerwoude leggen en daar kwam men wel tot een akkoord.120 

Ook tussen polderbesturen onderling kon een geschil rijzen vanwege het verleggen van 

gedeelten van kades in de ene polder, waardoor de anderen zich benadeeld voelden en een 

procedure bij Rijnland begonnen.121 De bepolderingen in Oudshoorn op het eind van de 

zestiende eeuw leidden ertoe dat polders aan elkaar begonnen te grenzen. Om de Grote en 

Kleine Polders duidelijk van elkaar gescheiden te houden, werden enkele nieuwe stukken 

kade aangelegd uit ‘aarde, zand, puin, klei of andere materialen’.122 Voor de eerste helft van 

de zeventiende eeuw blijken telkens weer verhogingen en verzwaringen van te lage 

polderkaden.123 

De langetermijnevolutie van de constructie van polderkaden is beter te volgen vanaf 1650 

omdat dan bestekken voor het maken van stukken kade opgesteld werden. Bij de stichting 

van de Herenwegse Polder (1651) werd een gedeelte van de kade aan de Leidse Vaart 

besteed. Uit het bestek blijkt dat niet het peil aan de molen of de hoogte van het buitenwater 

als referentiepunt voor de hoogte van de kade werd genomen, maar wel het hoogst gelegen 

land in de polder. De kade zelf werd opgemaakt met baggerspecie en met zoden bezet. Een 

vijftiental jaar later (1666) werd aan de constructie van de kade nagenoeg niets gewijzigd. De 

breedte bleef omzeggens gelijk – onderaan was de kade veertien in plaats van vijftien voet 

breed – over de hoogte is niets geweten. Ook de materialen veranderden niet; de kade werd 

 
118 APO, nr. 343, fol. nr. 6v. consent tot bepoldering, 8 maart 1578; Idem, fol. nr. 7 ev, consent voor het 

maken van een kade, 20 maart 1578.  
119 OAR, nr. 6332, Akte van oppositie, 1621. 
120 APO, nr. 343, fol. nr. 8 ev, akte 12 april 1578. 
121 OAR, nr. 3227, Stukken betreffende het verzoek tot verlegging van een gedeelte der kade, 1647. 
122 APO, nr. 343, fol. nr. 13v-15,  1 april 1586. 
123 Reden hiervoor was voornamelijk het slechte onderhoud en de slechte administratie van de 

verhoefslaging waardoor men niet meer wist wie verantwoordelijk was voor welk stukje kade. APO, nr. 

344, rekest aan Rijnland, 13 januari 1646. 
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andermaal met bagger opgehoogd en vervolgens met zoden bedekt.124 Weer een decennium 

later, in 1676, besteedde het polderbestuur de hele polderkade aan de Leidse Vaart uit. Het 

bestek bevatte een uitgebreidere beschrijving van de constructie waarbij nu ook de 

verhouding tussen de breedte van het binnen- en het buitenbeloop en van de kruin werd 

vastgelegd. Ook in materiaalsoort traden wijzigingen op. Ditmaal betrof het een verzwaring 

waarbij de breedte van de kade tot zestien voet werd opgetrokken. Mocht voorheen enkel 

bagger gebruikt worden, in 1676 schreef het bestek voor het ophogen van de kade ook het 

gebruik van zware aarde (klei) voor. Die werd opnieuw met zoden bezet.125 

De verhoging en verzwaring van kaden beperkten zich niet tot het stuk aan de Leidse 

Vaart. De veranderingen in het ontwerp waren een antwoord op problemen die zich evenzeer 

in andere polders lieten voelen: de stijging van het buitenwater. Zo werd de Kalkovense 

Polder hoe langer hoe meer geconfronteerd met hogere waterstanden in de Heimanswetering 

waardoor de schrik voor een doorbraak niet ongegrond was. In 1673 en 1682 verzocht het 

bestuur van de polder Rijnland dan ook om een vergunning tot het verhogen van de kaden. 

Ondanks bijkomende maatregelen die het onderhoud daaraan moesten verzekeren, bleven de 

kaden doorgaans te laag; bovendien spoelden ze door het water in de Heimanswetering af.126 

Gelijkaardige problemen manifesteerden zich eveneens in de zuidelijke hoek van deze regio. 

Net als de Kalkovense Polder, richtte de Grote Polder onder Oudshoorn zich tot het 

hoogheemraadschap dat vervolgens een consent verstrekte om de afgeslagen kade te mogen 

verhogen.127 

De toestand bleef verslechteren en tegen het begin van de achttiende eeuw was het 

dieptepunt bereikt. In de Vroonlandse Polder bleek na een schouw in 1702 de kade op 

verschillende plaatsen veel te laag, een mankement waardoor reeds enkele winters 

verscheidene plaatsen in de polder onder water hadden gestaan. Deze euvels werden 

verholpen door de landen aan de kade uit te steken en op de kade te zetten, maar deze 

praktijk hielp kennelijk niet of onvoldoende en structurele maatregelen drongen zich steeds 

meer op. Aan Rijnland vroeg het bestuur de ingelanden te verordonneren dat ze hun kade 

opmaakten en wel zo hoog als de peilen aan de molens en verlaten waren gesteld; kennelijk 

was dus al een afzonderlijk peil ingesteld waaraan de hoogte moest beantwoorden. De 

materialen kwamen zoals gebruikelijk uit de directe omgeving. Ondanks de grotere greep op 

ingelanden (door middel van de Rijnlandse tussenkomst) teneinde een betere kade te 

verkrijgen, werd een uniforme kade in de polder niet gerealiseerd. Hoewel de afmetingen van 

de kade mogelijk uniform waren – het kan niet met zekerheid gezegd worden dat ingelanden 

zich ook aan de technische richtlijnen uit het bestek van het polderbestuur moesten houden – 

waren de gebruikte materialen dit zeker niet. Dat laatste was immers afhankelijk van de 

plaats waar de kade lag en of het onderhoud al dan niet bij verhoefslaagde ingelanden lag. 

Op sommige stukken werd twaalf voet van de buitenkruin weggebaggerd waarmee de kade 

verhoogd werd; het weggebaggerde stuk buitenkruin werd vervolgens weer met groene 

zoden toegelegd. Op andere plaatsen werkte men met puin, ‘diep goed’ of zand. In de door 

 
124 AHP, nr. 1930, bestek 1651 en bestek 15 september 1666. 
125 Idem, bestek 1676. 
126 APO, nr. 106, consenten 14 oktober 1673 en 11 april 1682. 
127 APO, nr. 344, consent van Rijnland, 14 februari 1682. Ook hier stelde men de hoogte af op peilpalen en 

werd de polder bevoegd gemaakt om het werk van gebrekkige ingelanden direct uit te besteden. Ook een 

nieuwe verhoefslaging was aan de orde (Idem, Rijnlands consent 8 april 1684). 
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de polder aanbestede gedeelten – stukken die ingelanden hadden geabandonneerd – werd 

aarde uit de naburige Herenwegse Polder in de kade verwerkt. Aan de ringsloot en aan het 

Vroonland wees men bagger aan als specie.128 

De situatie in de Vroonlandse Polder was representatief voor de hele regio. Ook in de 

Grote Polder onder Oudshoorn bleken de kaden te laag en waren ze op verschillende 

plaatsen overgelopen.129 Nog veel erger was het met de Herenwegse Polder gesteld: daar 

hield de kade het buitenwater niet langer en in april 1702 brak ze door en stond de polder 

blank. De consequenties van deze overstroming waren voor de omliggende polders al snel 

duidelijk; slechts binnenkaden scheidden de polders nu nog van het Braassemermeer en het 

gevaar was zeer reëel dat bij herhaling van de catastrofe ook zij onder water zouden kunnen 

staan. De Herenwegse Polder werd door subsidies van de anderen boven water gehouden, 

maar hun betrokkenheid was ruimer dan louter financieel.130 In 1703 sloegen acht 

polderbesturen de handen in elkaar en kwamen ze tot een ‘conceptakkoord’.131 Dit akkoord 

kan als een verdere stap gezien worden in de waterstaatkundige integratie van het gebied.132 

Het hield onder meer een harmonisatie van de polderkaden in, die zich uitte in het bepalen 

van nieuwe kadeafmetingen.133 Het uiteindelijk bereikte akkoord op 4 oktober 1704 was 

stukken bescheidener dan het concept. De Vroonlandse en Kalkovense Polders participeerden 

niet langer en de voorgenomen dijkverzwaringen waren naar beneden bijgesteld.134 

Bovendien was er ook niet langer sprake van dat de andere polderbesturen hun eigen kaden 

zouden verhogen. De breuk met het verleden die de gezamenlijke waterschappen in 1703 

voor ogen hadden, was een jaar later al sterk afgezwakt en een gelijkvormige kadebouw 

kwam er niet.135 Overigens waren de pogingen om tot een standaardisering van de 

polderkaden te komen niet helemaal nieuw. Een halve eeuw eerder was in Oudshoorn een 

voorstel gedaan om de hoogte, breedte en de loop van polderkaden middels een ordonnantie 

van schout en molenmeesters onder dat ambacht vast te leggen,136 maar er zijn geen 

aanwijzingen dat dit ook gerealiseerd is. 

 
128 AVRP, nr. 1833, consent tot ophoging van de kade, 7 oktober 1702; aanbesteding van kadeverhogingen 

op geabandonneerde landen, 5 oktober 1702. 
129 APO, nr. 344, consent 11 november 1702. De afmetingen van de kade: onder 12 roevoeten, boven vier 

roevoeten, hoogte aan peil van de molen. Ook bekeuren nalatige ingelanden volgens Rijnlandse keuren. 
130 AHP, nr. 1934, ‘Alsoo inde maent April laestleden’. 
131 Idem, ‘Alsoo inde maent April van den verleden jaere 1702’. 
132 Een dergelijke samenhang was al merkbaar bij de stichting van de Herenwegse Polder. Die was 

immers gesticht om landen van het water van de andere polders te ontdoen, nog later volgde de 

samenwerking met betrekking tot de bemaling. 
133 Uitgangspunt voor de hoogte was het waterpeil ten tijde van de inundatie van 1702. Tussen de brug 

van de Heerweg over de Leidse Vaart en de Leidse brug diende de kade te worden opgehoogd tot 

twintig duim boven het niveau van 1702. De breedte van de dijk werd aan de voet niet aangepast (zelfs 

eerder verminderd tot 15 voet, zoals in 1666) maar de kruin werd verbreed van vier tot zes voet zodat het 

dijklichaam veel zwaarder werd. Bovendien voorzag het conceptakkoord ook dat de kade nooit onder de 

14 duim boven het niveau van 1702 mocht zakken en dat alle andere betrokken polders hun kaden 

zouden verhogen en verbreden. 
134 De breedte van de zate bleef nog wel op zestien voet gesteld, maar de hoogte was tot 14 duim boven 

het peil van 1702 en de breedte van de kruin tot drie voet teruggebracht. 
135 AHP, nr. 1934, ‘Alsoo de respectieve schouten en molemrs’, 4 oktober 1704. 
136 APO, nr. 206, Voorstel van de Heer van Oudshoorn aan schout en molenmeesters, circa 1650. 
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Welk effect de doorbraken van 1702 op het eigenlijke ontwerp van kaden hadden, is 

moeilijk te achterhalen hoewel het vaststaat dat de trend die zich in de zeventiende-eeuwse 

bestekken had voorgedaan, zich nog verder doorzette. Opnieuw zijn voor de Herewegse 

Polder enkele aanbestedingen voor kadewerken overgeleverd waaruit blijkt dat technische 

gegevens nauwkeuriger en uitgebreider dan voorheen beschreven werden. Bovendien 

voorzagen deze bestekken niet enkel in voorschriften betreffende het ontwerp van de kade, 

maar ook in richtlijnen over de wijze waarop de werken moesten worden uitgevoerd. In het 

bestek uit 1705 kwamen bijvoorbeeld heel wat nieuwe bepalingen voor. De glooiing van de 

binnen- en de buitenkant van de kade werd nauwkeurig omschreven, de kade mocht niet 

dichter dan 2,5 voet aan het water liggen en de zoden waarmee de kade werd bezet, dienden 

zwaar en zandig te zijn. De baggerspecie die uit de vaart en molenwetering gehaald werd, 

moest uit het midden ervan komen zodat de oevers niet aangetast werden.137 Het bestek uit 

1712 sloot bij deze tendensen aan en andermaal werden er nieuwe bepalingen opgenomen: zo 

mocht het aanbrengen van zoden pas gebeuren nadat de ophoging met bagger was 

geïnspecteerd.138 Hoewel de bestekken op technische innovatie wijzen, zou er uiteindelijk niet 

zoveel veranderen. Het besef van een polderoverschrijdende aanpak maakte al gauw weer 

plaats voor zelfstandig handelen. In 1723 vroeg en kreeg de Grote Polder een consent van 

Rijnland om zijn peilen te mogen verlagen omdat de anderen hun kaden toch niet hoog 

genoeg opmaakten zodat de inspanningen van de Grote Polder in feite geen zin hadden. 

Bovendien was sinds 1702 het water nooit meer zo hoog gerezen en de polderkaden waren 

veel hoger opgemaakt dan eigenlijk nodig was. De specie die de Grote Polder voor 

kadewerken wilde gebruiken, betrof droge specie. Bagger en andere natte specie werd 

uitdrukkelijk geweerd.139 

Vóór de droogmaking maakten de kaden dus een sterke bewogen geschiedenis door. 

Grofweg kan men stellen dat die werken tot circa 1650 moeilijk in kaart te brengen zijn, ook 

als ze door conflicten en dergelijke wel in de bronnen verschijnen. De weinige aandacht voor 

technische details was bijna volledig op het tracé gericht, zodat geconcludeerd mag worden 

dat de uitvoering en de effectiviteit van de uiteindelijke kade voor de administratie niet van 

belang was. De reeks bestekken, die hier als voorbeeld diende, toont duidelijk aan dat men 

het belang van innovaties in de kadebouw onderkende. Er kwamen steeds duidelijkere en 

uitgebreidere voorschriften, niet enkel over de constructie, maar ook over de te volgen 

werkwijze, inclusief kwaliteitscontroles.140 Hoewel een standaardisatie in het begin van de 

achttiende eeuw wel werd nagestreefd, bleef ze niet gerealiseerd. 

 
137 AHP, nr. 1934, ‘Conditien en Voorwaerden’, 17 augustus 1705. De kade werd deze keer met ‘stijve 

bagger’ en met ‘klaar zand’ opgehoogd, andere materialen werden uitgesloten. De ophoging van de kade 

gebeurde deze keer echter in verschillende fasen. De eerste laag bagger diende te zijn ‘bestorven’ of gezet 

alvorens nieuwe specie op de kade werd gebracht. De afmetingen van de kade sloten wat breedte betreft 

echter aan bij de afmetingen die in het bestek uit 1676 bleken waardoor de technische implicaties van het 

akkoord uit 1704 dode letter bleven. 
138 AHP, nr. 1936, Akte van aanbesteding, 2 november 1712. 
139 APO, nr. 344, ‘Alzo Schout en Molenmeesters’, consent 10 juli 1723. 
140 Gelijkaardige evoluties zijn ook te constateren bij het vergelijken van bestekken uit de Middelpolder 

onder Ter Aar (twee zeventiende- (een ongedateerd en een uit 1675) en een achttiende-eeuws bestek 

(1739)): AMP, nr. 2363. 



 100 

Met de droogmaking van de Vierambachtspolder verdwenen de oude polderkaden en een 

grotere ringdijk waarvan de constructie in heel wat aspecten verschilde van de oude 

polderkaden, kwam ervoor in de plaats. Enkele technische innovaties werden daarbij 

doorgevoerd. Allereerst kwam er overal waar de nieuwe ringdijk zou liggen een 

voorafgaande grondverbetering zodat een betere aanhechting van dijk en bodem zou worden 

verkregen en de slappe veengrond het veel zwaardere dijklichaam zou kunnen dragen. De 

oude polderkaden werden bij de aanleg van de dijk niet afgegraven, maar steeds in de 

buitenglooiing van het dijklichaam verwerkt. Ten tweede was de omvang van het dijklichaam 

veel groter: de breedte van het dijklichaam was ongeveer vier keer groter dan die van de 

oude polderkaden. Daarbij tekende zich ook een verschil af in de eigenlijke verhoudingen 

van het dijklichaam. Ten opzichte van de polderkaden was de kruin minder breed en namen 

binnen- en buitenglooiingen een groter deel van de dijkbreedte in: het profiel was met andere 

woorden glooiender. Verder hield het ontwerp rekening met de plaats waar de dijk zou 

komen te liggen. De aanpassingen die het op sommige plaatsen vereiste, betroffen vooral de 

hoogte en de glooiing terwijl aan de verhoudingen tussen de breedte van kruin, binnen- en 

buitenglooiing in de uitbestede bestekken zelden geraakt werd, die bleef bijna overal gelijk. 

Enkel aan het Braassemermeer en langs de Leidse Vaart werd de dijk hoger dan elders 

gebouwd en werd het dijklichaam van binnen- en buitenbermen voorzien.141 Of de stukken 

ringdijk in Oudshoorn verschilden van die in Esselijkerwoude en Ter Aar is niet na te trekken 

aangezien daarvoor geen bestekken bewaard zijn gebleven. 

Dijkdoorbraken van de nieuwe ringdijk deden zich slechts eenmaal voor.142 Begin januari 

1788 sloeg het bonkende Braassemermeerwater ter hoogte van de Zwetpolder een gat in de 

dijk en stond de hele polder blank. Het herstel van de waterkering op haar oorspronkelijke 

plaats werd niet mogelijk geacht en er kwam een inlaagdijk. In de eerste plaats maakte men 

het dijklichaam fors groter: de nieuwe kruin reikte tot vijf voet boven Amsterdams peil (AP), 

terwijl in 1737 slechts 30 duim boven AP was voorgeschreven.143 Net als bij de eerste 

droogmaking bood een specifieke situatie als deze een kans om enkele verdere technische 

nieuwigheden in te voeren. Opnieuw behoorde de hechting tussen ondergrond en 

dijklichaam tot het domein waarop vernieuwing plaatsvond: heiwerk werd aangebracht 

waarop twee parallel lopende ‘pakbermen’ gelegd werden. Daartussen werden strobossen 

gelegd en aangedrukt waarop het eigenlijke dijklichaam kwam te rusten. Kort na de aanleg 

van de inlaagdijk deden zich op diezelfde plaats ernstige problemen voor. Vanaf 1790 begon 

de dijk ernstig te verzakken en te lekken, ondanks het feit dat daar juist ophogingen en 

verzwaringen werden uitgevoerd. Hoofdoorzaak hiervan was dat de dijk wel op maat was 

gemaakt, maar niet op de kleigrond. De ringdijk rustte er namelijk op veengrond en door de 

herstellingswerkzaamheden waarbij buitenbermen waren afgegraven, kwam deze 

onderliggende laag bloot te liggen en kon het veen ‘uitzetten’ met alle gevolgen van dien: in 

wezen bezweek de dijk onder zijn eigen gewicht. De problemen werden aangepakt door 

 
141 AVAP, nr. 1685, Bestekken aanbesteding ringdijk, 10 november 1739, 7 april 1740 en 31 januari 1741. 
142 Gevers van Endegeest meldt een doorbraak in 1767/8 (Gevers van Endegeest, Het hoogheemraadschap 

van Rijnland, deel II, 17), maar noch in de literatuur, noch in de bronnen werd hierover iets 

teruggevonden. 
143 OAR, nr. 4164, ‘Verbaal van besoigne’, 29 juli 1737. AVAP, nr. 1691, Bestek voor de inlaagdijk, 1788. Na 

dijkproblemen in 1790 werd de hoogte naar beneden bijgesteld en gold een tot twee voeten boven AP: 

OAR, nr. 45, fol. nr. 223 ev, ‘Memorie en plan van herstel’ van Blanken en Duybus, 8 november 1790. 
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uitgebreide zandstortingen.144 Voor een duurzame oplossing was meer nodig en werd het 

ontwerp van het dijklichaam nogmaals herzien en verfijnd, hoewel daar geen eensgezindheid 

rond was. Sommige voorstellen hielden een serieuze verbreding van het dijklichaam en het 

aanzanden van de eerder weggegraven buitenbermen in. De zandstortingen zouden dan met 

zoden tegen afspoeling beschermd worden. Zware specie zoals klei zou onderaan en lichte 

specie bovenaan de dijk worden gebracht om verzakkingen en uitzettingen van de venige 

ondergrond in de toekomst te voorkomen. Een grotere hoogte van de dijk zou immers 

dergelijke verzakkingen kunnen veroorzaken. Ook zou een binnenberm aangelegd worden 

met specie uit een nieuw te graven bermsloot.145 Tegen deze plannen werden door de 

Rijnlandse landmeter Klaas Vis enige bedenkingen geformuleerd.146 Het bewaarde bestek van 

17 november 1790 volgde echter de oorspronkelijke opzet. De opmerkingen van Vis werden 

vermoedelijk wel mee in rekening gebracht aangezien het hoogheemraadschap wijzigingen in 

het bestek aanbracht.147 Hoewel in de negentiende eeuw verhogingen en verzwaringen van 

de dijk aan de orde bleven, deden zich geen noemenswaardige problemen meer voor. De uit 

die tijd bewaarde bestekken zijn overigens bijzonder beknopt en bevatten weinig concrete 

technische aanwijzingen.148 

 

 

De Sloterbinnenpolder 

 

Net als de Vierambachtspolder lag ook de Sloterbinnenpolder binnen het bereik van dreigend 

water. In het noorden bevond zich de Spaarndammerdijk die niet alleen de aangelegen 

landen, maar eveneens het hele noordelijke deel van Rijnland tegen het IJ beschermde. De 

zestiende-eeuwse polders liepen door tot de Spaarndammerdijk, maar met de komst van de 

trekvaart tussen Haarlem en Amsterdam veranderde dit en werd de vaart de nieuwe grens. 

Tussen de trekvaart en de Spaarndammerdijk ontstonden nieuwe polders zoals de 

Overbrakerbinnenpolder en de Spieringhornerbinnenpolder. In het oosten werd de 

Sloterbinnenpolder begrensd door de Kostverlorenvaart, de wetering die Amsterdam 

 
144 AVAP, nr. 1691, ‘Bestek, Conditiën en Voorwaarden’, 13 oktober 1790. 
145 AVAP, nr. 1691, ‘Memorie en plan van herstel’ (plan Blanken-Duybus), waarin deze en nog andere 

maatregelen voorkomen.  
146 Idem, fol. nr. 241 ev, omvat de aanmerkingen van Vis op het plan Blanken-Duybus (20 november 

1790). Volgens Vis zou het zand niet blijven liggen door de golfslag van het water aangezien de zoden 

hier niet tegen bestand zouden zijn. Ook met betrekking tot het profiel van het dijklichaam had Vis 

enkele bedenkingen. De breedte van de nieuwe dijk was volgens Vis niet haalbaar wegens onvoldoende 

specie en bovendien zeer kostbaar. De Rijnlandse landmeter suggereerde dat men de dijk ook enkele 

duim hoger zou kunnen maken in plaats van breder. Het profiel aan de binnenkant van de nieuwe dijk 

deugde volgens Vis evenmin. Hij stelde dat de dijk goed was, maar hij zou nog opgehoogd moeten 

worden: de verbreding kon worden uitgesteld temeer daar de landen aan de binnenberm nog niet waren 

opgeruimd en bemalen. Verder had Vis bezwaren tegen de nieuw te graven bermsloot en stelde hij voor 

dat er specie van een andere plaats zou worden gehaald. 
147 AVAP, nr. 1691, extract 4 december 1790, waarin Rijnland de polder opdraagt om het door hun 

gewijzigde bestek uit te voeren. Het originele bestek is bewaard (Idem, bestek 17 november 1790), maar 

krachtens de resolutie van 20 november had Rijnland nog verbeteringen aangebracht. Een bron van na 20 

november die aangeeft welke veranderingen door het hoogheemraadschap werden doorgevoerd, was 

niet aanwezig. 
148 AVAP, nr. 1697, bestekken 1798, 1816 en 1835. 
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toegang tot het Haarlemmermeer moest verschaffen, en de Schinkel die via het Nieuwe Meer 

in verbinding stond met het Haarlemmermeer. Langs de Kostverlorenvaart lag aan de kant 

van de polder een kade, de zogenaamde Mal(le)japenkade die door de polder onderhouden 

werd. Hoger is al aangestipt dat wegen ook in de waterstaat een belangrijke rol vervulden. 

Dit geldt des te meer voor de Sloterbinnenpolder waar de Schinkelweg, de Sloterweg, de 

Slimweg en de Uitweg de zuidelijke en westelijke grenzen van de polder vormden. 

Gedeeltelijk functioneerden ze ook als directe waterkeringen tegen de Schinkel en vooral het 

Haarlemmermeer. Het polderbestuur had hierdoor geen volledige zeggenschap over de eigen 

waterkering want wegenbeheer was een zaak van de ambachten en niet van de polders. Na 

de combinatie met de Middelveldse Polder werd de waterkering van de gecombineerde 

polder overigens verlegd naar de waterkering van de opgenomen Middelveldse Polder. Het 

tracé liep vanaf toen niet langer over de Uitweg, maar via het Overpad en de Groenweg naar 

de trekvaart. De soort waterkeringen en het toezicht erop waren in de Sloterbinnenpolder dus 

zeer gevarieerd. 

De oorsprong van de kadijk aan de Kostverlorenvaart is niet zo goed te achterhalen. De 

aanvragers van de molenvergunning bestempelden hun landen aan de Kostverlorenwetering 

reeds als een polder en het is moeilijk voor te stellen dat ze hun landen tot dan toe onbekaad 

zouden hebben gelaten.149 Mogelijk ging het slechts om een gedeeltelijke bekading en vond de 

volledige bekading pas aan het eind van de zestiende eeuw plaats: het ambacht van Sloten 

huurde een stuk land aan de Kostverlorenvaart, dat volgens het contract bekaad mocht 

worden.150 De wateroverlast nam in deze periode snel toe, zoals bleek uit de 

polderstichtingen en op het eind van de zestiende eeuw was de situatie niet langer houdbaar: 

in 1598 werd dan ook een nieuwe kade gelegd die de oude verving. Uit de archiefstukken 

blijkt dat nog heel wat sloten in de polder rechtstreeks op de Kostverlorenvaart uitgaven, 

maar dat ze werden afgedamd zodat de polder volledig van alle buitenwater afgesloten 

werd. Om de schuitvaart van en naar de polder te garanderen, voorzag het project in de 

aanleg van overhalen, onder meer aan de Slotervaart. Bovendien was vastgelegd dat verlaten 

gelegd zouden worden als de capaciteit van de overtomen te klein zou blijken. Ook aan de 

westkant werd de polder volledig ‘waterdicht’ gemaakt: het sluisje in Sloten moest worden 

afgebroken en worden vervangen door een overtoom. Enkele kleinere stukken land die 

contribueerden aan deze sluis trok men eveneens binnen de polder.151 Het volledig afsluiten 

was geen evidente keuze: enkele voorstellen werden ingediend om in de kade aan de 

Kostverlorenvaart toch een paar openingen te voorzien, zij het in de vorm van verlaten, maar 

die zijn er nooit gekomen wegens te hoge kosten en te veel waterbezwaar voor de polder.152 

Tegen 1600 was de waterkering in het hele gebied door middel van de Spaarndammerdijk, de 

Maljapenkade en enkele wegen verzekerd. 

 
149 OAR, nr. 219, fol. nr. 154-155, vergunning 8 mei 1569. 
150 In 1580 mocht op een stuk land dat ‘Kostverloren’ heette en tot aan de Overtoom strekte een stuk 

kadijk van 10 voet breed gelegd worden: OAR, nr. 6888, Stukken betreffende de Kostverlorenwetering, 

kopie huurcedulle, 27 mei 1580. In 1598 heet het dan weer dat de kadijk op de Kostverlorenwetering 22 

jaar oud was en dus dateerde van 1577: Idem, nr. 6889, ‘Die gemene Ingelanden mitte Cadijcmren…’, 2 

september 1598. 
151 OAR, nr. 6889, ‘Die gemene Ingelanden mitte Cadijcmren…’, 2 september 1598. 
152 OAR, nr. 6892, Verzoekschrift met ontwerpbeslissing, circa 1600; OAR, nr. 6889, ‘Aen mijne E. Heeren 

Dijckgrave en Hooghe Hemraiden’, 14 oktober 1598. 
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In tegenstelling tot bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de veenambachten kunnen de 

verdere evoluties hier niet zo goed gevolgd worden. In verband met de wijzigingen van de 

bemaling verschoof ook de Maljapenkade aan de molenwerf enigszins.153 Verder was er 

sprake van ophogingen met modder zonder verdere technische gegevens.154 Inbraken van de 

Maljapenkade blijken niet te zijn voorgekomen. In verband met werken aan de 

Kostverlorenvaart speelde de polder geen rol van betekenis en uit de geringe gegevens mag 

men dan ook afleiden dat zich geen grote problemen voordeden aan de Maljapenkade. Pas in 

de negentiende eeuw kwamen stad en polder hier waterstaatkundig met elkaar in aanraking. 

Aanleiding hiertoe was onder meer dat in 1808 de overtoom in de Kostverlorenvaart door een 

sluis vervangen was, waarop Amsterdam de vaart ter bevordering van de scheepvaart had 

laten uitdiepen. Ook enkele veranderingen in de stadsverversing bleken erg nadelige 

gevolgen voor de polder te hebben: de Kostverlorenvaart behoorde sindsdien tot de 

stadsboezem en werd met vuil water bezwaard. De mogelijk geworden scheepvaart 

veroorzaakte schuring en uitkolking van de kadijk terwijl ook het hogere waterpeil ten 

dienste van de verversing in de Amstelstad de kadijk verzwakte. Hierdoor was de 

Maljapenkade erg gaan verzakken en verschuiven en doordat zelfs een gat ontstaan was, 

dreigde een inundatie van de Sloterbinnenpolder. Met puin en klei dichtte men de kade 

waarna tot een algemene verzwaring besloten werd.155 

Niet veel later werden ook de zandige en zware wegen ‘gemoderniseerd’ hoewel de 

technische vooruitgang niet overdreven mag worden. Deze wegen dienden zoals eerder 

vermeld ook als waterkeringen, maar aangezien ze niet onder de bevoegdheden van de 

polderbesturen vielen, konden die vaak niets méér doen dan in contact te treden met de 

lokale overheden en hen te verzoeken de nodige voorzieningen te treffen. De algemene 

toestand van waterkeringen en wegen in de achttiende eeuw was erg lamentabel. Op zeer 

regelmatige tijdstippen lagen de wegen er zo slecht bij dat de waterkering in het gedrang 

kwam. Steeds opnieuw overlegden de betrokken waterschappen met de bevoegde instanties, 

maar de oplossingen waren vaak de meest eenvoudige: ophogen van de weg, zandstortingen 

of het vullen van de gaten.156 Pas in de negentiende eeuw kwamen meer structurele 

maatregelen in zicht. Soms werden wegen bestraat en beplant, soms werd de weg voldoende 

opgehoogd zodat de waterkerende functie opnieuw gewaarborgd was. De Sloterweg naar 

Amsterdam pakte men in 1816 aan, maar van een echte verharding van de weg was toen 

waarschijnlijk geen sprake.157 De meeste aandacht bij wegenverbetering ging immers uit naar 

de waterkerende functie, in het bijzonder dan de bescherming van de weg tegen de kracht 

van het (Haarlemmermeer)water. De staat van het wegdek zelf was eerder van ondergeschikt 

belang. Andere maatregelen betroffen wegen buiten de eigenlijke Sloterbinnenpolder, 

 
153 ASMP, nr. 17, 1643-1652: diverse stukken omtrent het geschil rond de plaats van de nieuwe achtkante 

watermolen (met detailkaartje). 
154 ASMP, nr. 1, notulen 30 april 1708. 
155 OAR, nr. 6922, Brief van P. de Leeuw aan Haarlemse Hoogheemraden, 9 juli 1824. De Overtoom was in 

1808 door een sluis vervangen. Voordien was het stadspeil afgescheiden van de Kostverlorenvaart 

waardoor het water voor verversing niet in de Kostverlorenvaart kwam en dus lager bleef. 
156 ASMP, nr. 1, notulen 25 januari 1802. 
157 OAR, nr. 6991, Inspectieverslag P. De Leeuw, 3 februari 1816, waarin hij enkele technische suggesties 

deed, onder meer een houten bescherming van de voet van de weg, het laten ‘zetten’ van klei, het gebruik 

van kantstenen, maar over bestrating van het eigenlijke wegdek sprak hij niet. 
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bijvoorbeeld de straat in het dorp Sloten waar zich dezelfde problemen hadden voorgedaan. 

Men trachtte er na overstromingen in 1833-34 door een besteding van de straat tot technische 

verbetering te komen. Het oude systeem van verhoefslaging leidde er immers toe dat 

verschillende stukken weg op een andere wijze waren onderhouden: zo werd nu eens met 

rietzoden, dan weer met takkenbossen en klei of met plaggen gewerkt waardoor de 

samenhang in de structuur van de weg minimaal was.158 Met betrekking tot minder 

belangrijke wegen werd erop toegezien dat die eveneens in een betere staat zouden 

verkeren;159 de aandacht voor wegenverbetering was dus wel aanwezig, zeker vanaf de 

negentiende eeuw, maar de technische wijzigingen bleken niet opgewassen tegen de storm 

van november 1837, de laatste uitbraak van het Haarlemmermeer. Pas dan kwamen radicaal 

nieuwe ideeën ter sprake en werden rijswerk en met schelpen afgedekte waterkeringen uit 

puin voorgesteld, in tegenstelling tot de oude gewoonte om ze op te hogen met materialen uit 

de directe omgeving. Behalve materialen herzag men ook het profiel van de waterkeringen 

dat nu een zachtere buitenglooiing had zodat het water niet met volle kracht tegen de 

beschermingswerken aanklotste.160 

 

 

De Lisserpoelpolder 

 

Na de octrooiverlening vatte men de werkzaamheden spoedig aan en binnen de twee jaar 

was de droogmaking een feit. Aan de hand van de bewaarde rekeningen kan een redelijk 

goed beeld verkregen worden van de voortgang van de werkzaamheden. De aanleg van de 

ringdijk gebeurde in de zomer en het najaar van 1623 toen zogenaamde plempwerken 

plaatsvonden waarbij met het storten van puin, zand of bagger de dijk op zwakkere plaatsen 

verstevigd werd. Die werken vonden plaats aan de stukken waar de ringdijk in het 

Haarlemmermeer uitkwam, met name aan het Hellegat en de Greveling, maar ook daar waar 

de kleine afwateringssloten van het westelijke deel van Lisse (de Graft, de Lee en de Sassemer 

Vaart) in de ringsloot uitmondden. Enkel voor de stukken dijk aan het Hellegat en de 

Greveling is met zekerheid te stellen dat ze onderheid waren. Hetzelfde geldt voor de 

beschoeiing van de ringdijk.161  Het Hellegat en de Greveling zouden de achilleshiel van de 

polder blijken; het waren immers plaatsen waar de ringsloot in open verbinding met het 

Haarlemmermeer stond door twee geulen die als het ware een trechter vormden voor het 

door oostenwind hoog opgezette water. De waterwolf zette er meermaals zijn vernietigende 

tanden in en ondanks de beschermingswerken begaf de dijk het op deze plaatsen steeds 

opnieuw. 

Enkele decennia na de droogmaking, in 1647, inspecteerde de landmeter Joris Gerstecoorn 

de dijk. Slechts een algemene indruk van de toestand van de dijk kan aan zijn verslag 

ontleend worden. Het paalwerk dat als bescherming tegen het Haarlemmermeer was 

aangebracht, was zeer sterk aangetast en ook het dijklichaam zelf vertoonde veel gebreken. 

 
158 OAR, nr. 6992, Inspectieverslag P. de Leeuw, 17 december 1816. 
159 OAR, nr. 6997, Stukken betreffende onderhoud van de Uitweg, 1828-1829. 
160 OAR, nr. 7002, P. de Leeuw aan de administrateuren over de Osdorper kraggen en wegen, 31 maart 

1837. 
161 Op basis van ALPP, nrs. 79-84, rekeningen Lisserpoelpolder, 1622-1629. 
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Enkel op de minst belaste plaatsen, aan de westkant van de polder, bleek de dijk nog van 

goede kwaliteit te zijn. Drie jaar later werd de dijk opnieuw geïnspecteerd. De toestand was 

helemaal niet verbeterd en vooral de situatie aan het Hellegat bleek precair. Met wat 

zandwerk trachtte men de noden te verhelpen.162 Of de situatie het polderbestuur tot 

structurele maatregelen aanzette, is niet te achterhalen, maar kort nadat de inspecties de 

slechte staat aan het licht hadden gebracht, werden wel enkele nieuwigheden geïntroduceerd 

die dit lijken te suggereren. Volgens de rekeningen kocht het bestuur immers vanaf 1657 met 

enige regelmaat klei aan ten behoeve van de dijk. Voorheen bestond het dijklichaam 

waarschijnlijk voornamelijk uit zand. Door een deklaag klei aan te brengen werd de dijk niet 

enkel minder doorlatend, maar ook beter bestand tegen afslag.163 De jaarlijkse verhogingen en 

verzwaringen bestonden uit het aanbrengen van ‘puin’ of klei uit de Leidse singels. Ten tijde 

van de eerste bedijking werd ook veel stro gebruikt terwijl later, vanaf 1650, melding gemaakt 

wordt van houtwerk. Over de onderheiing van de dijk is evenzeer weinig bekend. In 1679 

schreef een anonieme auteur dat de heipalen ten tijde van de eerste droogmaking te kort 

geweest waren en dat de dijk op verschillende plaatsen veel te laag was.164 Voor 1675 en 1726 

zijn bestedingen van dijkgaten beschikbaar, die gedetailleerde informatie over paal- en 

heiwerk geven, maar verder volledig voorbijgaan aan dijkprofielen.165 Naar aanleiding van de 

overstromingen in 1725/6 sprak men van een dijkverzwaring en over het aan ‘de binnenzijde 

strandsgewijs gloojende’ maken zodat het steeds toenemende geweld van het Haarlemmermeer 

gepareerd kon worden.166 Toch viel de Lisserpoel nogmaals ten prooi aan het 

Haarlemmermeer. Een noordoostenwind had het water in de ringsloot opgestuwd waardoor 

de dijk erg snel verzwakt was. De bewoners werden inderhaast geëvacueerd, maar 

uiteindelijk voltrok zich op 12 en 13 februari 1804 de ramp dan toch. In het noordwesten van 

de polder – het stuk dat het dichtst tegen het dorp Lisse aan lag – brak het water door de dijk 

en overspoelde de Poelpolder.167 Om het gat te dichten liet men er een inderhaast gekocht 

schip voor zinken,168 waarna de eigenlijke herstellingswerken en het uitmalen konden 

beginnen. Nadien bleef de polder van dergelijk onheil gespaard. 

 

 

De Zuidgeestpolders 

 

Waterkeringen op de Zuidgeest lagen in een heel andere omgeving dan die in de voorgaande 

casussen. Grote plassen die bij stormweer door de opstuwing van water een bedreiging voor 

de polder konden vormen, waren niet aanwezig. Behalve de Vliet en het zo goed als 

stilstaande Oude Rijnwater, die eveneens een grens van het gebied vormden, lagen in deze 

regio ook weinig vaarten of grote weteringen. Het gevaar op inundaties vanuit deze hoek was 

dus veel minder sterk aanwezig, te meer daar in noodgevallen de sluizen in de Oude Rijn 

 
162 ALPP, nr. 559, Inspectieverslagen 5 juni 1647 (door Joris Gerstecoorn) en 2 juni 1650. 
163 Huitema, Dijken, 227. 
164 ALPP, nr. 44, Advies aan Rijnland, ‘Op den tweeden October xvic Negen en t seventigh’. 
165 ALPP, nrs. 605, Bestekken van aanbesteding van het heiwerk (1675); Idem, nr. 606, bestek voor het 

dichten van het gat, 26 juni 1727. 
166 ALPP, nr. 44, ‘Aan WelEdele Heeren Dijkgraaf en Hoogheemraden’, 1726.  
167 Idem, ‘Aan het Staats Bewind van de Bataafsche Republiek’ (ongedateerde kopie van een rekwest). 
168 ALPP, nr. 608, relaas van de landmeter van Rijnland, 1804. 
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dicht gingen zodat het zuidelijke deel van Rijnland beschermd werd tegen eventueel ontij uit 

het noorden. Bovendien golden voor dit binnenrijnse deel van het hoogheemraadschap 

speciale bemalingsregels. Het verbaast dan ook niet dat de kaden van deze polders in 

vergelijking met die van polders in de veengebieden veel kleiner zijn. Opnieuw zijn enkele 

bestekken voorhanden die aantonen dat zich in de Zuidgeestpolders vrijwel dezelfde 

technische evoluties als in de veenpolders voordeden, zij het later en trager. Het oudste 

bestek dateert van 1674 en is relatief vergelijkbaar met bestekken uit de veenpolders.169 De 

verdere ontwikkeling vertoont echter veel meer stabiliteit, niet enkel op het technische 

niveau, maar ook op het vlak van de inhoud van het bestek. De voorschriften voor de 

verhoging en verzwaring van de kade in de Duivenvoordse Polder in 1727 getuigen niet van 

toenemende eisen die aan de aannemer werden gesteld en de bepalingen die datzelfde 

polderbestuur in 1800 aan de aannemer voorlegde, waren weliswaar specifieker qua 

technische gegevens (zoals enkele vage aanduidingen over het profiel van de kade), maar zijn 

niettemin erg beknopt.170 Ook de scheikaden tussen de polders waren bijzonder klein. De 

gezamenlijke kade die de Papenwegse en Stevenshofjespolder in 1684 onderhielden, was niet 

breder dan vier voet (circa 1,2 meter). In tegenstelling tot andere polders waar de kaden heel 

wat veranderingen ondergingen, stonden waterkeringen in de Zuidgeest niet zo onder druk. 

Het bestek voor diezelfde scheikade uit 1722 bevat geen technische wijzigingen ten opzichte 

van dat uit 1684.171 Verzakkingen aan de zuidzijde van de Papenwegse Polder leidden niet tot 

wijzigingen in het ontwerp, maar eerder tot andere maatregelen: meer specifiek wilde het 

bestuur de verzakte stukken kade uitbesteden en ze niet langer door verhoefslaagden laten 

onderhouden.172 In tegenstelling tot polders in de veengebieden tonen deze bestekken ook 

veel minder variatie inzake gebruikte materialen. Doorgaans werd de specie uit de 

dichtstbijzijnde sloot gehaald en gebruikte men bagger en zand. 

Pas in het laatste kwart van de achttiende eeuw is geprobeerd omvangrijkere innovaties te 

introduceren. Tot dan toe namen alle bestekken vermoedelijk het peil van het polderwater als 

maatstaf voor de hoogte van de kaden. Zo hadden de Papenwegse Polder en de 

Stevenshofjespolder kaden die steeds tien duim hoger dan het hoogste winterpeil waren 

gemaakt. In andere polders verwees men naar peilen aan de molens, maar het is onduidelijk 

of daarbij Rijnlandse boezempeilen of afzonderlijke polderpeilen werden bedoeld. 

Waarschijnlijk betrof het polderpeilen want in 1772 raakte het peil aan de molen van de 

Boshuizerpolder verloren en wist niemand nog hoe hoog de kaden moesten worden 

opgemaakt.173 Vanaf 1786 stonden grootsere veranderingen op het programma in de vorm 

van een standaardisering van alle kaden in de binnenrijnse polders. Daarbij nam men wel het 

boezempeil van Rijnland als uitgangspunt en is getracht over het hele gebied een 

gestandaardiseerd kadeontwerp in te voeren.174 Het is echter zeer de vraag of dit ooit verder 

 
169 ASTP, nr. 87, ‘Conditien en voorwaarden’, 16 september 1674. 
170 ADVP, nr. 176, Besteding van de Duvenvoirde Polderkade, 28 januari en 7 februari 1727; ‘Bestek, 

Conditie en Voorwaarde’, 28 maart 1800. 
171 APP, ‘Bestek en Conditien’, 13 mei 1722. 
172 APP, nr. 125, ‘Consent tot verhoogen van buijte-kade in de Papewegs polder’, 1723; ‘Bestek en 

Conditien’, 26 juli 1723. 
173 ABGP, nr. 151, ‘Aan de WelEd: Heeren’, 1772. 
174 Keuren van Rijnland, ‘Keure en ordonnantie op het maalen der watermolens in Rhijnland’, 7 augustus 

1786 en ‘Nadere ampliatie der Keure en Ordonnantie op het maalen’, 30 januari 1801. 
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dan de uitgevaardigde keuren kwam. De gegevens die Gevers van Endegeest verzamelde, 

wijzen in de richting van het tegendeel, namelijk dat de polders in dit gebied toch heel 

verschillende hoogten hanteerden.175 

 

 

5. Verlaten en overhalen 

 

In Hoofdstuk II is voor het verbinden van binnen- en buitenwater aandacht naar sluizen 

gegaan, maar die waren lang niet de enige die daarvoor in aanmerking kwamen. Zoals eerder 

aangehaald maakten veel polders geen gebruik van sluizen, maar veeleer van verlaten of 

kleine overtomen; technieken die hoger niet aan bod kwamen. Verlaten waren steeds 

aangelegd met het oog op de uitwatering hoewel kleine schuitjes er soms wel door konden 

varen. De meest directe informatie over technische aspecten van deze apparaten zijn opnieuw 

bestekken waarin de precieze constructie neergeschreven staat. Wanneer dergelijke 

documenten op verschillende tijdstippen aanwezig zijn, kan voor eenzelfde apparaat de 

technische ontwikkeling geschetst worden, net zoals dat eerder al voor kadebouw is gedaan. 

Voor de verlaten van de Herenwegse Polder wordt dit hier gedaan. Een uitvoerige analyse 

van al deze bestekken zou te ver voeren; hier wordt volstaan met het aanhalen van de 

belangrijkste ontwikkelingen, geïllustreerd met enkele details. 

Op zich is het bestaan van bestekken reeds een indicatie voor technische ontwikkelingen. 

Zo is het opvallend dat ze bijna allemaal uit (ruwweg) de periode 1650-1750 komen; latere 

bestekken zijn er enkel nog voor nieuwe molens of voor andere uitzonderlijke werken 

(bijvoorbeeld naar aanleiding van dijkdoorbraken). Voor andere apparaten als sluizen, 

verlaten en overtomen zijn ze niet langer aanwezig tenzij voor kleinere reparaties. Bestekken 

voor nieuwbouw echter kunnen wijzen op een innovatieve periode, in die zin dat op lokaal 

vlak nieuwe technieken werden toegepast of dat oudere apparaten door nieuwere, grotere of 

duurzamere exemplaren werden vervangen. Na 1750 kwam dit, molens en dijkdoorbraken 

daargelaten, in de onderzochte casussen niet meer voor. Voor sluizen waarvan heel veel 

houtwerk permanent onder water zat, geldt dat dit begon te rotten en op regelmatige 

tijdstippen moest het houtwerk dan ook vernieuwd worden. Dit leidde echter niet langer tot 

het opstellen van nieuwe bestekken wat erop kan wijzen dat vanaf de achttiende eeuw het 

proces van standaardisatie voltooid was en aannemers over voldoende expertise beschikten 

om zonder dergelijke voorschriften te werken. 

Dat de stichting van de Herenwegse Polder, als een van de laatste stukjes van de puzzel, 

een erg complexe zaak was en complicaties voor naburige polders had, bleek al eerder. De 

uitbouw van de polderinfrastructuur was al even complex: het bestuur liet liefst drie verlaten 

leggen: een klein, een middel en een groot, respectievelijk in de Dijksloot op het Vroonland, 

in de Duikerwetering en aan de Rijnsaterwoudse brug bij de poldermolen.176 Het Kleine 

Verlaat zou model staan voor het verlaat dat in de Vroonlandse Polder kwam; de beide 

 
175 Gevers, Het hoogheemraadschap van Rijnland, deel II, 302-318. 
176 AHP, nr. 1929, bestekken voor verlaten van de polder; OAR, nr. 4079, rekening over het jaar 1653, 

waarin betalingen voor de drie verlaten. 
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bestekken stemden exact overeen.177 Met drie verlaten was het bestuur waarschijnlijk wat al te 

optimistisch geweest. In 1684 heette het al dat het (kleine) verlaat sterk verouderde en omdat 

‘een vande deuren sigh albereijts hadde begeven’ moesten dringend maatregelen genomen 

worden, waarbij het bestuur er de voorkeur aan gaf om het te mogen afdammen want 

onderhoud was te duur wegens de kosten voor de andere verlaten en voor de molen.178 

Eigenlijk was enkel het Grote Verlaat van belang; in 1722 werd het vernieuwd, een ingreep 

waarvan eveneens het bestek bewaard bleef.179 Bij de vorming van de Vierambachtspolder 

verdwenen alle oude verlaten en kwam aan de noordzijde van de nieuwe polder één enkel 

verlaat aan de Leidse Vaart. Ook daarvan is het bestek overgeleverd.180  

De afmetingen van de verschillende verlaten in de Herenwegse Polder verschilden 

eigenlijk niet zo veel en voor de meeste verlaten zijn ze zelfs goeddeels met elkaar te 

vergelijken. De kleinste verlaten, het Kleine Verlaat en het Middelverlaat, geleken sterk op 

elkaar. In breedte, de belangrijkste parameter die de capaciteit van een sluis bepaalt, waren ze 

zelfs omzeggens gelijk, ook in lengte was er geen groot verschil. Van een andere orde was het 

Grote Verlaat, dat dubbel zo lang als het kleine was en bijna de helft breder. Zoals gesteld 

bleef enkel het Grote Verlaat in dienst. Bij de heraanleg in 1722 kromp de omvang lichtjes, zij 

het enkel in de lengte waarna deze afmetingen bij de droogmaking behouden zouden 

blijven.181 Aan de constructie van het sluislichaam of van de deuren veranderde niet zoveel: 

zowel de kleine en de grote als de zeventiende-eeuwse en de achttiende-eeuwse exemplaren 

kenden vrijwel dezelfde bouwwijze. Hier gold dus zonder meer een gestandaardiseerd 

sluisontwerp. Het eigenlijke sluislichaam werd door vleugels en damwanden beschermd en 

met puntdeuren voorzien. Ook die waren op een volledig gestandaardiseerde wijze 

geconstrueerd zoals dat voor houten puntdeuren in voege was. Om de deuren te behoeden 

voor scheeftrekken door het eigen gewicht, waren schrankschoren aangebracht, ook als het 

om relatief kleine deuren ging van nauwelijks meer dan 1,6 meter hoog. Kleine wachtdeurtjes 

behoorden eveneens tot de courante voorziening. Er is dus op het eerste gezicht, behalve de 

af en toe wijzigende afmetingen, weinig dynamiek in de evolutie van de techniek vast te 

stellen. 

Wel nam de uitvoerigheid van de bestekken erg toe. Zo werden in de loop der jaren 

enkele nieuwe aspecten opgenomen waardoor bestekken ook een betere omschrijving van de 

te bouwen apparatuur bevatten. Ze gaven eveneens steeds duidelijker aan van welke 

materiaalsoort bepaalde onderdelen vervaardigd moesten worden en bevatten nadrukkelijke 

voorschriften in verband met bepaalde constructiewijzen, zoals de bepalingen voor het 

maken van de damwanden (‘palingplanken’) uit 1650 en 1739 duidelijk laten zien. In het 

oudere bestek omschreef de tekst de eigenlijke planken als ‘lanck 9 voet’ en ‘dick 2 duijm’ die 

 
177 De vroegste bestekken komen overigens uit het archief van deze polder: AVRP, nr. 1831, ‘Verlaet opt 

Vroonlant’, ‘Verlaet op Woubrugge’, gedateerd op 1640. 
178 OAR, nr. 235, fol. nr. 72-73, vergunning 10 juni 1684. 
179 AVRP, nr. 1932. 
180 AVAP, nr. 1678, bestek 14 december 1739. 
181 De exacte afmetingen waren als volgt. Het ‘Kleine Verlaat’ was 37 voet lang, 9 voet breed, 12 voet 

hoog, deuren van 6 voet 6 duim. Het ‘Middelverlaat’ had als afmetingen: 47 voet lang, 9 voet 10 duim 

breed, deuren van 6 voet 6 duim hoog. Het ‘Groot Verlaat’ was 73 voet lang, 14 voet 8 duim breed en had 

deuren van 9 voet 5 duim hoog: AHP, nr. 1929, Bestek voor een achtkante molen en 3 verlaten, 14 

november 1651; nr. 1932, bestek 26 mei 1722. 
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aan de onderkant van het sluislichaam ingewerkt moesten worden. Behalve dat dit met 

‘spijckers en houte nagels’ diende te gebeuren, liet de tekst zich vooral in algemene termen uit. 

De planken moesten bijvoorbeeld ‘wel dicht aen malcander gestreecken ende wel vast gemaect’ 

worden, maar hoe de aannemer dit moest uitvoeren liet de auteur van het bestek in het 

midden. Ook aan de materiaalkeuze, meer specifiek de houtsoort, stelde hij geen verdere 

eisen. Enkele decennia later omschreef men deze passage uit het bestek veel nauwkeuriger. 

Onder de drempel moest de aannemer twee lagen van twee evenwijdige balken leggen met 

telkens een tussenruimte van 2 duim, waarin de damwand bevestigd kon worden. Met 

treknagels in de balken werden de planken bevestigd, terwijl in de stijlen van de gebinten en 

in de drempel zelf een groef werd gemaakt, net zo dik als de planken breed waren, zodat ook 

de wand aan boven- en zijkanten in het gebint was gewerkt. Zowel de nagels als de planken 

en de stijlen moesten van grenenhout zijn gemaakt, in tegenstelling tot de meeste andere 

onderdelen die van eikenhout waren vervaardigd. Daarnaast werden steeds vaker ook 

precieze afmetingen van onderdelen opgenomen. De schotdeuren in 1650 werden wel 

vermeld in het bestek, maar hoe ze eruitzagen bleef onvermeld, tenzij dat ze ‘bequaem met 

lijsten en wip’ moesten zijn terwijl de exemplaren uit 1739 tot op de duim waren vastgelegd.182 

Tot gelijkaardige vaststellingen leiden ook de bestekken van overhalen in de 

Sloterbinnenpolder waarmee schuiten over de polderkade werden getrokken. Tegen het 

einde van de zestiende eeuw was de Sloterbinnenpolder immers volledig van de 

buitenwateren afgesneden, maar twee overhalen, een aan de Slotervaart en een aan de 

Overtoom, bleven in de transportbehoeften van de ingelanden voorzien. Naar alle 

waarschijnlijkheid werden in 1598 inderdaad twee overhalen gebouwd zoals het plan toen 

was en werd daarbij een klein sluisje door een overhaal vervangen.183 De bewaarde bestekken 

beslaan bijna exact dezelfde periode als die van de verlaten in de veenambachten: 1651-

1737.184 De bestekken van de overhalen vertonen in wezen dezelfde ontwikkelingen, maar 

daar werd voor andere, moeilijk(er) in woorden te vatten aspecten, ook verwezen naar 

begeleidende bouwtekeningen die evenwel niet bewaard bleven. Andere kwalitatieve 

ontwikkelingen zoals een formalisering van de tekstopbouw en een standaardisering van 

taalgebruik en terminologie, zijn in geen van beide polders eenduidig aan te tonen. 

 

 

6. Wegen 

 

De vijfde en laatste poldertechniek die in dit hoofdstuk onderzocht wordt, is de wegenbouw. 

Het belang van wegen is reeds enkele malen onderstreept. Allereerst hadden ze in sommige 

polders een duidelijke waterstaatkundige functie, zoals in de Sloterbinnenpolder. Vanuit die 

functie vielen wegen dus ook in de (in de inleiding aangehaalde) achttiende-eeuwse definitie 

onder waterstaat: voor tijdgenoten was daar dus niets vreemds aan. Naast hun 

landschappelijke en waterstaatkundige belang, waren er soms ook andere verbanden. 

 
182 Voor enkele getranscibeerde bestekken, zie: Bijlage 2. 
183 ASMP, nr. 17, Stuk betreffende een nieuwe kadijk aan Kostverlorenvaart, 2 september 1598 en 

resolutie 27 mei 1642. Pas vanaf dan is er zekerheid over het bestaan van twee overhalen. 
184 Idem, nr. 161, Bestek Overhaal, 2 augustus 1649 en een nog ongedateerd bestek van een overhaal; 

Idem, nr. 164, Bestek voor de kleine overhaal, 27 maart 1684; Bestek voor de overhaal aan de Overtoom, 

10 maart 1684 en Bestek voor een overhaal, 2 september 1737. 
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Hoewel ze overigens in de regel tot de bevoegdheden van ambachten behoorden, waren 

sommige lokale waterschappen toch verantwoordelijk voor de weginfrastructuur binnen de 

polderkade. Het bestuur van de Lisserpoelpolder behield als droogmakerij alle gezag over de 

wegen in de polder. In andere gevallen, bijvoorbeeld in de Zuidgeestpolders, hadden wegen 

nauwelijks implicaties voor het poldergebeuren: niet alleen omdat zoals gebruikelijk de 

ambachtsbesturen er verantwoordelijk voor waren, maar vooral omdat de belangrijkste 

wegen op de hoger gelegen zandruggen buiten de polders gesitueerd waren. Men kan dus 

stellen dat de betekenis van wegen in de polderwaterstaat sterk varieerde. 

Hieronder komen enkel de wegen in de veenambachten en de Lisserpoel aan bod. Voor 

de Sloterbinnenpolder wordt verwezen naar de kaden waar deze materie al werd behandeld. 

Met betrekking tot de Zuidgeestpolders kan gesteld worden dat de polders, zowel vanuit het 

landschappelijke, het waterstaatkundige als het institutionele perspectief, vrijwel niet met 

enige wegeninfrastructuur in aanraking kwamen. 

 

 

De Vierambachtspolder en rechtsvoorgangers 

 

De ambachten Esselijkerwoude, Ter Aar en Oudshoorn werden niet alleen door vaarwegen 

omgeven en doorsneden, maar ook door enkele landwegen: vanuit Oudshoorn leidde de 

Heerweg noordwaarts door het veen in de richting Rijnsaterwoude en van daar verder 

richting Amsterdam. Haaks hierop liepen enkele kleinere wegen naar het dorp Woubrugge 

aan de Heimanswetering, onder meer de Kerkweg, en naar Ter Aar, aan de oostzijde van de 

Heerweg. Het wegennet was doorgaans in slechte staat, zeker wanneer de 

onderhoudsplichtigen bij een bepaalde weg niet veel baat hadden. Het consent voor de 

stichting van de Grote Polder onder Oudshoorn verplichtte de ingelanden ervan om tot aan 

de Langeraarse Dijk een behoorlijke weg te onderhouden. Het schouwrecht hierover kwam 

aan de schout en kroosheemraden van Oudshoorn. Het is goed mogelijk dat de ingelanden 

geen direct nut hadden bij deze wat perifeer gelegen weg (althans vanuit Oudshoorn bezien) 

want in 1628 kwam het voor de vierschaar van Rijnland tot een proces waarbij de drie 

ambachten betrokken waren. De sententie van Rijnland hield in dat Ter Aar de weg op de 

Hondskoperdijk mocht maken en schouwen voor zover het hun eigen jurisdictie betrof, maar 

deze regeling bleek geen werkbare oplossing te zijn want enkele jaren later, in 1640, werd de 

kwestie opnieuw opgerakeld. Een inspectie van Ter Aar op de Hondskoperdijk had tot de 

bevinding geleid dat de weg zelfs te voet niet te gebruiken was. Ditmaal kwam het niet tot 

een proces, maar bood een onderlinge overeenkomst de oplossing. Oudshoorn en Ter Aar 

zouden elk voor de helft de kosten dragen.185 

De gangbare praktijk om wegen te onderhouden was het systeem van verhoefslaging 

waarbij iedere aangeland een stukje weg onderhield. Het zijn dan ook vaak bronnen die met 

deze werkwijze in verband staan of enkele vergunningen die informatie over wegenbouw 

verschaffen. Technische aspecten zijn daarbij slechts met mondjesmaat voorhanden. De 

hoofdontwikkelingen zijn voor de zestiende eeuw tweevoudig. Enerzijds blijkt dat over het 

hele gebied wel enigszins dezelfde richtlijnen werden uitgevaardigd over te hanteren maten 

en materialen. Zo werd soms voor (schouwbare) wegen in verschillende ambachten één en 

 
185 OGW, nr. 182, acte van overeenkomst betreffende de weg over de Hondskoperdijk, 1640. 
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dezelfde vergunning afgeleverd.186 Desondanks zijn er wel technische verschillen, al naar 

gelang de plaats waar de wegen lagen. In Oudshoorn bijvoorbeeld mocht in de Oude Rijn 

worden gebaggerd om er (klei)specie ter verbetering van de wegen te winnen,187 terwijl elders 

het onderhoud met zand geschiedde.188 Anderzijds kan ook vastgesteld worden dat in wegen 

steeds meer bruggen werden gelegd zodat de akkers per schuit bereikbaar werden,189 dit 

ondanks maatregelen om het weggebruik te blijven verzekeren. Een duidelijk verband tussen 

wegen en waterkering, zoals dit in Sloten het geval was, blijkt niet uit de bronnen, maar ligt 

wel voor de hand. Met de komst van grotere polders in de zeventiende eeuw speelden 

wegen, als verhogingen in het landschap, zeker een belangrijke rol. Over de precieze toestand 

van wegen in die periode is echter weinig te berichten. Op enkele klachten over de slechte 

staat ervan na is niet bekend óf en welke wijzigingen zich voordeden.190 

Met de combinatie van de verschillende polders tot Vierambachtspolder werd ook de 

wegeninfrastructuur drastisch gewijzigd. Daarbij ging de meeste aandacht naar het tracé van 

de ‘gemene’ (publieke) wegen. Aan enkele wegen werd op dat punt weinig veranderd omdat 

zij op dijken of waterscheidingen lagen die in de nieuwe polder bewaard bleven, bijvoorbeeld 

de weg op de Langeraarse Dijk of in de Oudshoornse Ridderbuurt. Andere wegen dan weer, 

zoals de Heerweg en de Woubrugse Kerkweg liepen midden door het oude veengebied en 

werden volledig heraangelegd en ‘rechtgetrokken’ zodat een hele nieuwe landschappelijke en 

ruimtelijke ordening ontstond. De droogmaking hield ook een technische modernisering van 

de heraangelegde wegen in: bredere, rechte wegen met een afgescheiden zandpad en met 

bomen beplant, kwamen in de plaats van het oude ‘verfrommelde’ wegennet. Echte concrete 

aanwijzingen over technische aspecten blijven echter zeldzaam. De aannemer die de weg 

maakte, moest wel een profiel in het wegdek aanbrengen zodat het regenwater kon 

wegstromen.191 Ondanks deze ‘vernieuwingen’ bleven de achttiende-eeuwse wegen nog 

steeds zandwegen, hoewel langzaamaan verandering optrad: vanaf 1801 werd ‘zand en puin’ 

gebruikt en enkele decennia later, vanaf 1828, verdween zand helemaal uit het 

wegenonderhoud.192  In 1852 is geopperd de wegen met grind te verharden en hoewel het 

voorstel nog werd verworpen, lagen er in de polder enkele jaren later toch grindwegen.193  

 

 

 

 

 

 
186 OAR, nr. 215, fol. nr. 83v, vergunning 9 september 1538; OAR, nr. 219, fol. nr. 144, vergunning 3 maart 

1569. 
187 OAR, nr. 218, fol. nr. 282v, vergunning 26 mei 1565; OAR, nr. 219, fol. nr. 33v, vergunning 27 april 

1566. 
188 OAR, nr. 222, fol. nr. 175, vergunning 2 oktober 1596; OAR, nr. 216, fol. nr. 305 ev, vergunning 16 

januari 1552. 
189  OAR, nr. 216, fol. nr. 243v ev, vergunning 20 augustus 1549. 
190 OAR, nr. 4064, stukken betreffende Heerweg onder Esselijkerwoude, 1619-1622. 
191 AVAP, nr. 1754, bestek Heerweg, 31 oktober 1753. In het midden van de weg was deze 15 duim hoger 

dan aan de randen, de weg zelf was 2,5 roeden breed.  
192 AVAP, nr. 1753, bestekken voor onderhoud van de wegen in de polder, 1748-1864. 
193 AVAP, nr. 1404, (geen fol. nr.) notulen 13 april 1852.  Idem, nr. 1753, bestekken voor onderhoud van de 

wegen in de polder 1748-1864, bestekken vanaf 1856. 
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De Lisserpoel 

 

De belangrijkste verkeersader in de Lissener regio was eveneens een Heerweg, meer bepaald 

de weg tussen Leiden en Haarlem. Door de perifere ligging in het ambacht kon wegtransport 

in de droogmakerij dan ook enkel van beperkt en lokaal belang zijn. De infrastructuur 

bestond uit drie parallel lopende wegen, van oost naar west, die op de Heerweg uitgaven. 

Afgezien van de verwarring over de namen van die wegen,194 is niet met zekerheid te zeggen 

hoe het wegennet evolueerde. In de aanvangsfase was de ‘middelste’ weg de enige. Hoewel ’t 

Hart de aanleg van de andere wegen pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw 

situeerde,195 moet dit in twijfel getrokken worden. Meer bepaald werden in 1628 kosten in 

verband met een inspectie van de uitweg aan de Kleipoel op de Heerweg in rekening 

gebracht. In september van datzelfde jaar betaalde de polder voor het kopen van stukken 

land om ‘een wech omtrent de Kleypoel’ aan te leggen. Het gaat hier onmiskenbaar om de 

zogeheten zuidelijke Poellaan. Bovendien berichten bronnen in 1647 van twee 

polderwegen.196 Van de drie lanen is er dus slechts een die van de tweede helft van de 

zeventiende eeuw dateert. De aanleg van de derde, de noordelijke Poellaan is niet precies te 

dateren, maar die lag er zeker al in 1661.197 Men mag aannemen dat de staat waarin de wegen 

verkeerden, niet veel afweek van wat voor de rest van het ambacht zelf gold; kortom wegen 

met een slechte conditie, vaak met gaten en soms als openbaar stort in gebruik. De Heerweg 

was pas rond 1800 bestraat,198 maar de eerste initiatieven tot bestrating manifesteerden zich 

wel in het eerste kwart van de achttiende eeuw (1723).199 De wegen in de Poelpolder waren 

tot in de negentiende eeuw zandwegen,200 maar moeten zijn aangepast aan de noden en eisen 

van de tijd aangezien in 1856 grindwegen aanwezig waren.201 

 

 

Conclusie 

 

De technische evoluties in de polders zoals ze hierboven in kaart zijn gebracht, leiden tot 

enkele belangrijke vaststellingen. In de eerste plaats betreft het enkele beschouwingen over de 

aard van de technische ontwikkelingen zelf. Zo blijkt dat technische ontwikkeling, meer nog 

dan in het verhaal zoals dat eerder op basis van literatuur werd verteld, voortdurend 

plaatsvond, als een opeenvolging van grote en kleine innovaties. Meer radicale 

vernieuwingen en kleinere, incrementele aanpassingen wisselden elkaar af. Het onderzoek 

naar de historische ontwikkeling van techniek in polders heeft met betrekking tot dit proces 

ook enkele nieuwe inzichten opgeleverd. De overgang van ros- naar windmolens geschiedde 

 
194 ’t Hart, Inventaris, Inleiding, IV, waarbij de meest noordelijke de derde en de meest zuidelijke de eerste 

of omgekeerd was. 
195 Idem. 
196 ALPP, nr. 1, Rekening 1647. 
197 OAR, nr. 5735, Rekening over het jaar 1661, waarin sprake is van de Noorderpoellaan. 
198 Beenakker, Lisse op de grens van droog en nat, 77. 
199 ALPP, nr. 630, Stukken betreffende het bestraten van de Heerweg (1724-1726). 
200 Laatste expliciete vermelding van werken aan de wegen door middel van zandstortingen dateert van 

1813: OAR, nr. 5736, rekening 1813. 
201 ’t Hart, Inventaris, Inleiding, V. 
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niet geleidelijk, maar abrupt; een kenmerk dat trouwens ook enigszins van toepassing is op 

bemaling zelf. De merkwaardige concentratie van molenvergunningen in de jaren 1560-1570 

contrasteert scherp met het beeld van een geleidelijke verspreiding. Ook voor de periode na 

1650/60 kan de bestaande literatuur aangevuld worden. De eigenlijke bepolderingen waren 

tegen die tijd zo goed als volledig voltooid, maar in de daaropvolgende decennia werden heel 

wat kleinere innovaties doorgevoerd. De talrijke bewaarde bestekken illustreerden dit zeer 

goed. Zij toonden aan dat in toenemende mate aandacht werd besteed aan het ontwerp van 

de technische uitrusting. De ‘eisen’ die polderbesturen stelden, werden steeds nauwkeuriger 

en uitvoeriger geformuleerd: een omschrijving van het ontwerp zelf voldeed niet langer, er 

kwam ook aandacht voor de gebruikte materialen of zelfs enkele niet-technische elementen. 

Zowel op het vlak van kadebouw, sluisbouw als molentechniek zijn belangrijke 

veranderingen aangetoond. Andere innovaties toonden aan dat waterschappen hun 

technische infrastructuur doorheen de achttiende en negentiende eeuw almaar bleven 

aanpassen en waar en wanneer mogelijk ook vernieuwingen introduceerden. In de 

Vierambachtspolder had het bestuur verschillende opvoerwerktuigen een kans gegeven 

terwijl in de Zuidgeestpolders steeds meer stenen poldermolens voorkwamen. Ook op andere 

vlakken, zoals de dijken en kaden of wegeninfrastructuur zijn andere technieken 

geïntroduceerd of op zijn minst overwogen, hoewel de toepassing uiteindelijk soms niet 

realiseerbaar bleek. 

Ten tweede kenmerkte het verloop van de waterstaattechnische ontwikkelingen zich door 

een duidelijk onderscheid tussen de korte en de lange termijn. Op langere termijn kon vaak 

eeuwenlang dezelfde infrastructuur gebruikt worden, slechts nu en dan aangepast door 

kleinere innovaties. Enkele voor de hand liggende voorbeelden zijn de eerder aangehaalde 

bemalingen van de Sloterbinnenpolder en de Lisserpoel, waar tussen het derde kwart van de 

zeventiende eeuw en circa 1850 geen structurele veranderingen plaatsvonden. Anderzijds 

boden grote breukmomenten de mogelijkheid relatief grote veranderingen te realiseren. Twee 

typevoorbeelden daarvan zijn droogmakingen en rampspoed waarbij sommige artefacten 

helemaal opnieuw moesten worden gebouwd. Van het eerste is de Vierambachtspolder een 

goed voorbeeld, het andere wordt geïllustreerd door het vervangen van afgebrande houten 

molens door stenen exemplaren. 

Tot slot valt ook op dat gelijkaardige processen in Rijnlandse polders niet overal even snel 

of diep doordrongen. De lokale verscheidenheid die zich in ieder geval al duidelijk in de 

polderinfrastructuren manifesteerde, was op dat punt evenzeer zichtbaar. De evoluties in 

bestekken voor polderkaden in de veenambachten en de Zuidgeestpolders brachten aan het 

licht dat in beide gebieden zich dezelfde trends voltrokken, maar dat ze in de eerste vroeger 

en geprononceerder optraden dan in de tweede. 


