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De Vismigratierivier Kornwerderzand is een intelligente opening 
in de Afsluitdijk waardoor de vissen weer heen en weer kunnen 
zwemmen tussen zout en zoet, tussen Waddenzee en IJsselmeer. 
De Vismigratierivier staat voor een integrale aanpak die werkt aan 
natuurherstel, de veiligheid waarborgt en tegelijk een impuls geeft aan 
de recreatieve ontwikkeling van de Afsluitdijk en Kornwerderzand. 

De initiatiefnemers van de Vismigratierivier: de Waddenvereniging, 
It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Stichting Het Blauwe Hart 
en netVISwerk hebben in het voorjaar van 2014 SLeM – Stichting 
Landschaptheater en Meer, de opdracht gegeven een beleefconcept 
te ontwikkelen om de te bouwen Vismigratierivier zo goed mogelijk 
ervaarbaar te maken voor een breed publiek. Dit is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Een belangrijk 
onderdeel van het beleefconcept is het onzichtbare zichtbaar te 
maken. Daarmee bedoelen we met name het grotere ecosysteem van 
Noordzee/Waddenzee en het Rijnstroomgebied tot in Zwitserland en 
het leven van de vissen onder water. 

In het voorliggende definitieve ontwerp Beleving Vismigratierivier zijn 
vele schijnbare tegenstrijdigheden bij elkaar gebracht. We noemen er 
enkele:
Waddenzee en IJsselmeer; Zoet en Zout; Noord-Holland en Friesland; 
Bezoekers en Partners; Locaal en Internationaal; Winter en Zomer; 
Fysiek en Digitaal; Water en Land. Daarnaast is rekening gehouden 
met aspecten als meervoudige duurzaamheid, aanpasbaarheid, 
waardecreatie, uitstraling, verbeelding, samenhang en educatie. 
Gezamenlijk heeft het bijgedragen om het definitieve ontwerp volledig 
te maken.

Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen door een 
zorgvuldig overleg en afstemming met alle betrokken partijen; 
de initiatiefnemers, de provincie Friesland, Rijkswaterstaat, de 
adviesbureaus en de overige betrokken. 

Het SLeM-concept voor de beleving van de Vismigratie bestaat uit 
voorstellen die in twee groepen uiteenvallen: deel 1 zijn de delen 

1. Beleving Vismigratierivier
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de Vismigratierivier in een breder kader, namelijk de ontwikkeling van 
het landschap van Noord-Nederland in het tijdsperspectief van vele 
eeuwen, waarmee de logica van de landschappelijke ontwikkelingen 
begrijpelijk wordt.

De onderdelen die door derden worden uitgewerkt versterken het 
bovenstaande verhaal. De routing en de inrichting van het terrein 
van de Vismigratie is door Feddes-Olthof in het beeldkwaliteitsplan 
vastgelegd. In het Afsluitdijk Wadden Center (AWC) wordt door 
Kexcom 100 m2 expositie ingericht over de Vismigratierivier. Door 
filmer Hans den Hartog wordt ‘the making off’ van de Vismigratierivier 
gefilmd. Aan het AWC wordt een website gekoppeld die ook de 
Vismigratierivier als belangrijk onderwerp heeft. En door een goede 
digitale infrastructuur zijn alle onderdelen met elkaar verbonden en 
kunnen indien nodig in de tijd aangepast worden. 

Het hier voorliggende Definitieve Ontwerp is de basis voor de verdere 
technische uitwerking van de verschillende onderdelen. Het legt vast 
wat de bedoeling is per onderdeel en waar het aan dient te voldoen. 
De verdere uitwerking dient te worden gedaan met goede controle 
van de in deze notitie vastgelegde ontwerpuitgangspunten en 
randvoorwaarden. 

Achtereenvolgens worden de vier door SLeM uitgewerkte onderdelen 
hierna beschreven en verbeeld. Ook wordt kort ingegaan op de 
onderdelen door derden.

die door SLeM zijn uitgewerkt tot het hier voorliggende definitieve 
ontwerp, deel 2 zijn de onderdelen die door SLeM zijn voorgesteld en 
door derden worden uitgewerkt.

De onderdelen die door SLeM zijn uitgewerkt tot het voorliggende 
definitieve ontwerp zijn 1). Coupure, 2). Kazematten, 3) Blijevissenveld 
en 4) Tijdkijkers.
Het zijn de delen die belangrijk zijn voor het overbrengen van het 
verhaal van de Vismigratierivier als je er fysiek rond wandelt. De 
coupure vertelt samen met beide Kazematten het verhaal van de 
twaalf vis-doelsoorten en het belang van het grotere ecosysteem. 
De installatie van Blijevissen in het estuarium maakt de werking 
van de Vismigratierivier zichtbaar door het visualiseren van de 
eb- en vloedbeweging, daarnaast is de Blijevis het beeldmerk van 
de vismigratie. Dat de vissen weer blij worden omdat ze heen en 
weer kunnen zwemmen tussen zout en zoet, tussen Waddenzee en 
IJsselmeer, dat is waar we het voor doen. Mede daardoor is de BlijeVis 
het nieuwe internationale logo van onder meer de jaarlijkse World Fish 
Migration Day. De tijdkijkers tenslotte plaatsen de ontwikkeling van 

Platichthys flensus

European flounder 
Bot

Osmerus eperlanus

European smelt 
Spiering

Salmo trutta

Brown trout 
Zeeforel

Gasterosteus aculeatus

Three-spined stickleback 
Driedoornige stekelbars

Salmo salar

Atlantic salmon 
Atlantische Zalm

Oregonus oxyrinchus

Houting 
Houting

Petromyzon marinus

Sea lamprey 
Zeeprik

Anguilla anguilla

European eel 
Europese aal 

Alosa fallax

Twaite shad 
Fint

Lampetra fluviatilis 

European river lamprey 
Rivierprik
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In de coupure wordt de rijkdom van het openen van de Afsluitdijk 
beleefbaar gemaakt, de essentie van de Vismigratierivier - het 
herstellen van het ecologische systeem. Je loopt door de coupure en 
je ervaart de doorsteek als de ‘poort’ voor de vissen. Je ziet de beelden 
van de twaalf vis-doelsoorten en hun mental-map, waar ze vandaan 
komen en naar toe zwemmen. Daaruit blijkt dat de Afsluitdijk een 
kleine jongen is in vergelijking tot de ‘swimways’ van de vissen. De 
wanden in de coupure krijgen elk hun eigen informatie: de wanden 
waar je direct langs loopt blijven vrij van informatie waardoor deze 
ook goed schoon te houden zijn. De vrijstaande middenwand of te 
wel de wand westelijk van de kleine passage en oostelijk van de grote 
passage, bevat de namen van de twaalf vis-doelsoorten in Latijns, 
Engels en Nederlands. En bovenop deze wand staan de silhouetten 
van de twaalf vis-doelsoorten, zwemmend in zuidelijke richting, van 
Waddenzee naar IJsselmeer. Ze worden gelaserd uit roest-vast-staal 
(rvs 316, dikte ca. 20mm.). In de grootste en meest westelijke wand 
worden de namen van de waterwegen en zeestraten, of te wel de 
‘swimways’ van de twaalf vis-doelsoorten, met richting en afstand 
‘gegraveerd’. Dit bij voorkeur door de letters uit te sparen in het beton. 
Als je door de coupure loopt hoor je een interactieve ‘soundscape’ 
van passerende vissen. Zo ervaar je de kruising van twee snelwegen: 
de relatief korte Afsluitdijk voor de auto’s, en de waterwegen van 
meer dan duizend kilometer lengte die, door de coupure als ‘brug’, 
met elkaar worden verbonden. De soundscape reageert op sensors 

2. Coupure
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Aanbevelingen

1.  Het wandelpad in de doorgang ligt te laag om het water in 
de doorsteek goed te kunnen ervaren (hoogteverschil nu 
ca. 1,50m). Voorgesteld wordt de vloer van het wandelpad 
ca. 40 cm. hoger aan te leggen of naast de betonnen 
afscheidingswand een verhoogde richel van 40 cm. aan te 
leggenzodat het hoogteverschil ca. 1,10 meter wordt en het 
zicht op het water verbetert.

die worden geactiveerd door de wandelaars, de passerende auto’s 
en bij voorkeur ook door de passerende vissen (infrarood). Door de 
soundscape ervaar je het geluid van de passerende auto als ‘muziek’.

De coupure vormt voor de wandelaar tevens de verbinding met met 
beide kazematten (zoet-zout), waar het grotere verhaal van de vis-
doelsoorten wordt verteld. 

Op de kopse wand (zuidzijde) van het deel waar de coupure kan 
worden afgesloten wordt het logo van de Blijevissen aangebracht met 
vermelding van naam en jaartal: VISMIGRATIERIVIER 2022. Bij voorkeur 
uitgespaard in de betonwand.    

2. Het gewenste reliëf in de wanden van de Coupure onder 
water, ten behoeve van ‘rustplekken’ voor de passerende 
vissen, dient in overleg met vis-deskundigen nader bekeken 
te worden. Het is niet in dit D.O. opgenomen. 

3. De voorstellen voor de Coupure dienen met RWS en de 
beoogde aannemer nader te worden afgestemd, o.a. op welke 
wijze de namen van de vissen en de waterwegen het beste 
kunnen worden uitgespaard in de betonwanden. 

Soundscape: Kornwerderzand - kruispunt van twee snelwegen

- 1,00 meter

- 4,00 meter

vloed

eb

0.
14

0.
35

0.
11

0.
25

0.
16

0.
45

Anguilla anguilla
European eel . Europese aal

1.75

0.
70

0.
12

0.
10



16 beleving vismigratierivier kornwerderzand afsluitdijk rapportage – definit ief  ontwerp – 1  november 2017 17

De kazematten van Kornwerderzand vormen een onlosmakend 
onderdeel van de Afsluitdijk. De twee meest westelijke kazematten 
XII en XIII, gesitueerd aan respectievelijk de noord- en zuidzijde van 
de Afsluitdijk kijken ieder met hun vizier op één zijde van de dijk. 
Beide kazematten, gelegen dicht bij de coupure worden ingezet 
om het verhaal van de vissen te vertellen. De noordelijke kazemat 
vertelt over de zout-water-wereld van Waddenzee en Noordzee en 
de zuidelijke kazemat vertelt over de wereld van het zoete water 
van het IJsselmeer en de rivieren. De vis-doelsoorten vormen de 
hoofdrolspelers in de verhalen. Met klimaatbestendige beamers wordt 
op een poëtische wijze de verhalen van de vis-doelgroepen verteld 
door middel van projecties op de binnenwanden van de Kazematten. 
De digitale projecties staan in verbinding met het A.W.C en de daarbij 
behorende website.

Visverhalen in Kazematten Zoet & Zout
Je komt binnen in de kazemat en een mini-voorstelling begint waarin 
de vis-doelsoorten je meenemen op hun lange reis, vis-reisverhalen 
dus, poëtische vertellingen, over de wereld van het zoute water 
in de noordelijke Kazemat en over het zoete water in de zuidelijke 

3. Kazematten (zoet en zout)

zout

zoet

Kazemat XIII (zoet)

Kazemat XII (zout)
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Kazematten XIII (zoet)
Monumentnummer 516509 - Kazemat XIII
Status Beschermd
Complexnummer 516496 - Stelling van Kornwerderzand
Oorspr. Functie Kazemat
Hoofdadres N.v.t. 8600 LJ te Kornwerderzand, Súdwest-Fryslân (FR)

Kazematten XII (zout)
Monumentnummer 516508 - Kazemat XII
Status Beschermd
Complexnummer 516496 - Stelling van Kornwerderzand
Oorspr. Functie Kazemat
Hoofdadres N.v.t. 8600 LJ te Kornwerderzand, Súdwest-Fryslân (FR)



20 beleving vismigratierivier kornwerderzand afsluitdijk rapportage – definit ief  ontwerp – 1  november 2017 21

Technischte uitwerking, proces en procedures
Voor het vervolgproces zijn de volgende aspecten van belang: 
1. Terugkoppeling definitief ontwerp met Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed en Gemeente Sudwestfryslan; 
2. Nadere onderzoek door deskundigen m.b.t. lekkage, asbest, 

ventilatie en electra (beide Kazematten, lekkage alleen in 
Kazemat XIII); 

3. Uitwerking van de in het maatregelenplan genoemde aspecten 
(beide Kazematten).

4. Procedure omgevingsvergunning: Voor het veranderen 
of herstellen van een beschermd monument is een 
omgevingsvergunning nodig. Aanvragen voor rijksmonumenten 
verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. 
Op basis van het definitieve ontwerp is het aan te bevelen een 
vooroverleg te organiseren met: gemeente Sùdwest-Fryslân; 
Hus en Hiem, adviseur ruimtelijke kwaliteit; Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed.

Exploitatie
Voor de exploitatie van beide Kazematten dient met de volgende 
aspecten in de vervolgfase rekening te worden gehouden: 
schoonmaken, toegankelijkheid, electraverbruik, vochtregulering, 
beveiliging en beheer.
Bij het beheer van beide kazematten kan mogelijk het Afsluitdijk 
Wadden Center een rol spelen, maar ook het Kazemattenmuseum of 
‘It Fryske Gea’ zijn hierbij mogelijke partners. 

Kazemat. En natuurlijk kennen de visfamilies elkaar, komen ze bij 
elkaar op bezoek. Zoet heeft zout nodig en andersom. Maar ook heeft 
elke vissoort zijn eigen eigenaardigheden en kennen ze allemaal de 
verre streken, zoals de Rijn tot in Zwitserland en de doorgang tussen 
Ameland en Schiermonikoog. Met een onderwater-soundscape; 
prachtige surrealistische beelden van vissen-scholen; animaties; 
poëzie en muziek wordt de wonderlijke onderwaterwereld tot leven 
gebracht, en voel je het belang van de opening in de Afsluitdijk. 
De twee hoofdruimten worden benut voor de presentaties. De 
soundscape is in meerdere ruimten te horen en heeft een link met de 
soundscape in de coupure, zo worden Coupure en Kazematten ook via 
audio met elkaar verbonden. 

Als je de Kazematten verlaat vraag je je met een glimlach af wanneer 
de volgende opening in de Afsluitdijk gemaakt zal gaan worden. 
De minivoorstelling van de vis-doelsoorten wil je gezien hebben, 
fragmenten ervan kunnen op de website en in het Afsluitdijk Wadden 
Center worden getoond. Voor kinderen een prachtig sprookje en voor 
volwassenen een leerzame beleving.

Digitale visuals
High end projecties in beide kazematten. Door middel van projectors 
in klimaatbehuizing. Met bijpassende audio oplossing. Solid Shine 
techniek voor zorgeloze werking. Sensor gestuurde start van afspelen 
content.

Door ‘klimaatbestendige-beamers’ te gebruiken kunnen de muren 
gebruikt worden om op te projecteren, en kunnen de installaties 
beperkt blijven. De techniek is hufterproof en is beschermd tegen 
vocht. 

Toegankelijkheid en beheersaspecten
Aanpassingen aan de Kazematten worden alleen gedaan uit 
veiligheidsoverwegingen of om het erosieproces te stabiliseren. Alle 
toevoegingen zijn hufterproof. De Kazematten worden voorzien van 
nieuwe stalen deuren die zijn voorzien van tijdsloten, wat betekent 
dat je er vanaf een bepaalde tijd nog wel uit maar er niet meer in kunt. 
Ter controle en voor het beheer worden camera’s geplaatst, zowel 
binnen als buiten.

Gesprek met Ruurd Gaastra,  
voorzitter Stichting 
Kazemattenmuseum  
(25 november 2015)
Het kazemattenmuseum is 
geïnteresseerd om in de toekomst 
alle kazematten in beheer te 
nemen. Belangrijkste drijfveer 
daarbij is het behoud van de 
Kazematten en het voorkomen 
van oneigelijk gebruik. Het in dit 
document voorgetselde gebruik 
van de kazematten XII en XIII 
past goed in deze visie. Alle 
ingrepen bevinden zich binnen 
de kazemat en zijn reversibel. 
Ook de doelstelling van De 
Nieuwe Afsluitdijk om meerdere 
kazematten in te zetten voor 
educatieve doeleinden sluit goed 
aan bij het voorliggende plan.

Gesprek met Jaqueline von 
Santen van RCE  
(26 november 2015) 
De RCE staat positief tegenover 
voorliggend plan. Er worden geen 
wijzigingen aan de kazematten 
aangebracht en alle aan te 
brengen onderdelen kunnen 
indien wenselijk weer verwijderd 
worden. Slechts het gebruik 
veranderd. Het nieuwe gebruik 
is een meerwaarde voor de 
beleving van de kazematten. 
Het uitgangspunt zou moeten 
zijn om de kazematten zoveel 
mogelijk te laten zoals ze nu 
zijn. Dan is de belecing ook het 
grootst. Aandachtspunten zijn 
de doorvoer van leidingen, nog 
aanwezige graffiti en eventuele 
betonrot.

Twee en drie hoogwaardige ledlaser-projetors 
per kazemant-vertrek
Solid Shine lamptechniek gaat vijf jaar mee!
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Om het verhaal van de Vismigratierivier goed te kunnen vertellen aan 
een breed publiek is de Blijevis ontwikkeld. Het werkt als beeldmerk 
voor de achterliggende doelstellingen en vertelt waarom we het 
allemaal doen: namelijk dat de vissen weer blij worden omdat ze 
weer heen en weer kunnen zwemmen tussen zout en zoet water, 
tussen Waddenzee en IJsselmeer. In het estuarium, goed zichtbaar 
vanaf de Afsluitdijk vanuit de paserende auto’s en ook vanaf de 
wandelpaden, komt een Blijevissenveld, een vaste installatie van 
ca. honderd Blijevissen gemaakt van roest-vast-staal. Ze maken 
de beweging van eb en vloed, een belangrijk onderdeel van de 
Vismigratierivier, optimaal ervaarbaar. Het Blijevissenveld is door de 
eb- en vloedbeweging nooit hetzelfde, altijd in beweging, altijd een 
dynamisch beeld.

Ontwerp Blijevis
Bij het vervaardigen van het ontwerp van de Blijevis is gestreefd naar 
een eenvoudige elegante universele visvorm die ‘Monalisa-blij’ kijkt. 
Ook technische randvoorwaarden, zoals maakbare bochten, hebben 
invloed gehad op de vormgeving. We kiezen voor roest-vast-staal 
(rvs 316) met een buisdoorsnede van 76 mm, en een wanddikte van 
3 mm. De afwerking is geborsteld zodat de reflectie beperkt blijft. 
De bochten zijn vloeiend en de lassen zijn onzichtbaar. De onderste 
staartvin is tevens de vin die doorloopt in het water en bevestigd 
wordt aan de funderingspaal. 

4. Blijevissenveld

100 blijevissen
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BlijeVissenveld bij eb BlijeVissenveld bij vloed
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Locatie Blijevissenveld 
Als locatie voor het Blijevissenveld kiezen we voor het estuarium, daar 
waar de getijdenwerking het grootste is, en zodat je de Blijevissen 
kunt zien vanaf de Afsluitdijk en ook als je er rond wandelt. Binnen 
het estuarium kiezen we voor de locatie in de brede ebstroom, zodat 
de vissen die met name met de vloedstroom mee zwemmen vanuit 
de Waddenzee richting het IJsselmeer niet gehinderd worden. Met de 
ebstroom verwachten we veel minder vissen omdat het makkelijker is 
om mee te liften met de waterstroom door de sluizen.

De verwachting is dat het water bij eb 80cm -NAP zal zijn en bij vloed 
80cm +NAP. In totaal 1,60 meter hoogteverschil, wat bij storm nog 
groter zal zijn.

Het is de bedoeling dat de Blijevissen met eb allemaal boven water 
zweven en dat met vloed alleen een klein deel van de ruggen van de 
vissen nog te zien is.

  

Beeld 95 t/m 100

A A'

70.0040.00

+0,40 m NAP
-0,80  NAP

-4,00  NAP

A A'

70.0040.00

+0,40 m NAP+0,80  NAP

-4,00  NAP

A A'

70.0040.00

-0,80  NAP

-4,00  NAP

A A'

70.0040.00

+0,80  NAP

-4,00  NAP
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Patroon, variaties en aantal
Voor het Blijevissenveld kiezen we voor een aantal van honderd 
Blijevissen. De vorm van het Blijevissenveld refereert aan een 
school vissen met een voorlopige maat van ca. 60 bij 70 meter, 
gelegen ca. 40 meter uit de waterrand, gemeten vanaf de 
Afsluitdijk. De maten kunnen nog wat veranderen, hiervoor 
zijn proeven nodig met het prototype Blijevis. De aan te leggen 
zandbank in het midden van het estuarium bepaalt de uiteindelijke 
definitieve locatie van het Blijevissenveld, omdat de Blijevissen 
met eb boven het water moeten zweven en bij voorkeur niet deels 
in het zand moeten blijken te staan. In het Blijevissenveld staan 
de vissen allemaal net even anders. We beogen: ‘onregelmatige-
regelmatigheid’. Er zijn kleine variaties in hoogte, richting en in 
het voorover- of achterover staan.

Maat en oriëntatie
De Blijevissen worden ca. 4,0 meter lang, en zijn ca. 1,70 hoog (excl. 
funderings-staartvin). De Blijevissen worden, vergelijkbaar met een 
school vissen allemaal ongeveer in dezelfde richting geplaatst. We 
kiezen voor een noord-zuid oriëntatie omdat dat de richting is waar 
de vissen naar toe willen, van Waddenzee naar IJsselmeer. Het gevolg 
van deze oriëntatie is een lichtwerking die de beleving van installatie 
van Blijevissen extra dynamisch maakt. Op elk uur van de dag levert 
de combinatie van de lichtval op de Blijevissen en de reflectie van 
het licht op het water een ander beeld op. Met tegenlicht worden de 
Blijevissen donker en het water licht, zonder tegenlicht is het precies 
andersom.

Lichtwerking

Regelmatige onregelmatigheid

Eb-stroom

Vloed-stroom
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Beleving
Het Blijevissenveld staat altijd in het water en is niet fysiek 
toegankelijk voor de bezoeker, dit mede omdat de te verwachten 
stromingen gevaarlijk kunnen zijn. De afstand van toeschouwer tot 
de Blijevissen is ca. 50 meter. Door de veranderende lichtval, de eb- 
en vloedwerking en de stroming, ervaar je het Blijevissenveld vanaf 
de wandelpaden rond de Kazematten en de Vismigratierivier steeds 
op een andere wijze. Van de Kazemat (Zoet) heb je goed zicht op het 
Blijevissenveld vanaf ca. 8 meter +NAP. En al rijdend op de Afsluitdijk 
zie je het Blijevissenveld vanaf ca. 5 meter +NAP. 
De webcam gericht op het Blijevissenveld vanaf Kazemat XIII (zoet) 
maakt de realtime-beleving van het Blijevissenveld mogelijk in het 
Afsluitdijk Wadden Center, op scholen en bij u thuis. 
 

Bevestiging en fundering
De honderd Blijevissen worden individueel gefundeerd op een 
metalen buis van ca. 6 meter met een doorsnede van ca. 15cm. Zowel 
de lengte van de palen als de doorsnede dient in overleg met een 
constructeur nader bepaald te worden. De Blijevissen zijn met een 
klemprofiel op de palen verstelbaar in richting en hoogte. De gewenste 
variaties worden met de uitvoering in het werk bepaald.
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 Overig
1. Het ontwerp van de Blijevis is internationaal geregistreerd. En de 

Blijevis wordt het internationale logo voor Vismigratie. Eén Blijevis 
reist momenteel door Amerika en gaat daarna door naar Australië.

2. Indien de webcam, gericht op het Blijevissenveld, geplaatst 
wordt voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden van de 
Vismigratierivier, dan kunnen de beelden een rol vervullen in ‘the 
making off’, en mogelijk tevens dienst doen voor de beveiliging.

3. Het is te overwegen het logo van de blijevis als beeldmerk voor 
promotie van de Vismigratierivier in te zetten o.a. door middel van 
de verkoop van gadgets. Hiervoor is toestemming nodig van de 
initiatiefnemers en de ontwerper.
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In het Afsluitdijk Wadden Centre komen vier tijdkijkers in de 
hoeken van de omloop van de expositieverdieping. Herkenbare 
en tot de verbeelding sprekende objecten met minifilms en audio 
(indien mogelijk interactief en in ieder geval meertalig) over de 
ontwikkeling van het landschap in de tijd, van vroeger tot nu. De 
vier kijkers staan in een vaste richting opgesteld en vertellen het 
verhaal van de ontwikkeling van het landschap dat je ziet in die 
richting. De ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap van de 
vier hoofdwindstreken wordt in een minifilm beleefbaar gemaakt: 
Oost, Zuid, West en Noord. Zo wordt het nieuwe Afsluitdijk Wadden 
Center (AWC) verankert op zijn plek, in de tijd en in het landschap. 
‘Zuid’ gaat over de ontwikkeling van de Zuiderzee tot IJsselmeer (van 
zout naar zoet, waarin ook de visserij aan bod komt); ‘West’ gaat over 
Noord-Holland voor de Afsluitdijk en over de bouw van de Afsluitdijk; 
‘Noord’ gaat over de Waddenzee, de rol van de eilanden en het grotere 
ecosysteem; en ‘Oost’ gaat over de ontwikkeling van Friesland van 
terpen-land tot omdijkt land. Het zijn korte belevingsfilmpjes, die je 
graag gezien wilt hebben, je begrijpt Nederland nu veel beter en weet 
waar je bent.

Locaties
De tijdkijkers worden gesitueerd in de vier hoeken van de omloop op 
de eerste verdieping (zie tekening Kexcom).

Vormgeving
Kexcom is verantwoordelijk voor de vormgeving van de tijdkijkers. 
Het worden mooie intrigerende objecten waar je graag even voor blijft 
staan om door heen te kijken. De uitstraling en vormgeving wordt 
afgestemd met BD/SLeM.

5. Tijdkijkers
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Techniek
Digitale periscoop voor weergave van video en audio. Mini 
documentaire in combinatie met live camerabeeld. Unieke digitale 
belevenis op unieke locatie om een uniek verhaal te vertellen. Onder 
regie van Kexcom, exploitant AWC. 

Verhaallijnen
De verhalenlijnen/scenario’s voor de vier windstreken Oost, zuid, 
west en noord zijn opgezet op basis van een uitvoerige inventarisatie 
van de occupatiegeschiedenis van de betreffende windstreken. Er 
is gezocht naar aansprekende momenten en gebeurtenissen die de 
logica van de ontwikkeling van het landschap kunnen duiden in de 
tijd en waarbij de voortdurende wisselwerking tussen mens en natuur 
goed tot uitdrukking komt. In de bijlage is een samenvatting van deze 
geschiedenis per windstreek opgenomen. Deze verhaallijnen vormen 
de basis voor de vertaling naar beeldlijnen welke door SLeM in nauw 
overleg met Kexcom worden uitgewerkt tot minifilms. 

Beheer en onderhoud
Het onderhoud van de tijdkijkers ligt bij het AWC In de loop van de tijd 
kan het gewenst zijn de verhaallijnen of vertelwijze aan te passen. Dit 
kan na overleg met en toestemming van de initiatiefnemers.

Vervolgproces
Kexcom is verantwoordelijk om de vier tijdkijkers te realiseren, zowel 
fysiek als de techniek. SLeM/BD levert de scenario’s voor de vier 
tijdkijkers en heeft de regie voor de vertaling ervan naar de minifilms 
die in de tijdkijkers te zien en te horen zullen zijn.

NOORD
De geschiedenis van Waddenzee en  
Waddeneilanden.

OOST
De ontstaansgeschiedenis van 

Friesland, van terpenlandschap tot 
de omdijkte provincie.

WEST
De ontwikkeling en gevolgen van 
de Afsluitdijk.

ZUID
De ontwikkeling van Zuiderzee 

tot IJsselmeer.
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Routing en terrein
De routing en de inrichting van het terrein van de Vismigratie is 
door Feddes-Olthof in het beeldkwaliteitsplan vastgelegd. Het 
is van groot belang de kwaliteit van de routes en de terreinen 
tijdens de uitwerkingsfase goed te bewaken.

Afsluitdijk Wadden Center met 100 m2 
In het Afsluitdijk Wadden Center (AWC) wordt door Kexcom 
100 m2 expositie ingericht over de Vismigratierivier. Kexcom zal in 
goed overleg met de initiatiefnemers hier vorm aan geven.

6. Overige onderdelen (door derden)

bron: Beeldkwaliteitsplan Vismigratierivier Feddes - Olthof
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Digitale infrastructuur
Door een goede digitale infrastructuur zijn alle onderdelen continu 
met elkaar verbonden en kunnen zo ook indien nodig aangepast 
worden. 
De digitale informatie: de filmpjes in beide kazematten (zoet-
zout), de vier filmpjes in de tijdkijkers en de webcam gericht op het 
Blijevissenveld kunnen mogelijk centraal worden aangestuurd vanuit 
het AWC. Ook is het gewenst een koppeling te maken met de AWC-
website (voor publiek en scholen).

Kijkraam
Het kijkraam is gesitueerd in het meest zuidelijke kunstwerk in de 
Vismigratierivier. Hier komen de vissen eindelijk in het zoete water 
van het IJsselmeer terecht, op weg naar de rivieren. De beleving van 
de passerende vissen op deze locatie legitimeert de Vismigratierivier. 
Ook is dit de locatie waar het bootje dicht in de buurt kan aanleggen, 
waarmee bezoekers vanaf het AWC een bezoek kunnen brengen 
aan een bijzondere plek met bijzondere informatie over de 
Vismigratierivier.

De film ‘The making off’ 
Door filmmaker Hans den Hartog wordt een filmverslag gemaakt van 
het gehele uitvoeringsproces van de Vismigratierivier.

Website Afsluitdijk Wadden Center 
In de website van het AWC zal de Vismigratie rivier als onderwerp 
worden opgenomen. Ook zal de webcam die op het Blijevissenveld 
staat gericht real-time op de website en/of in het AWC te zien zijn.

bron: Beeldkwaliteitsplan Vismigratierivier Feddes - Olthof
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Bijlage A - Kazematten XII en XIII – opname april 2016

De opnamen zijn verricht op 28 april 2016 door Wouter Kroeze van M3H-architecten te Amsterdam.

1. De route naar de entree van de kazematten loopt via een steil dijkachtig grondlichaam.

 Actie: hier zal een goed beloopbare route aangelegd moeten worden.

2. De Kazematten zijn nu enkel toegankelijk via een klein mangat. (ca. 80x50cm)

 Actie: open maken van originele toegang 900x1600mm. Verwijderen plaatselijk ingemetseld 
steensmuurtje.

3. Plafonds zijn aan de onderzijde voorzien van bitumen met daar overheen hardhouten delen (afm. 
200x50mm). De aanwezige houten plafonddelen zijn in een uitmuntende staat. In kazemat XII is in 
een ruimte het houten plafond weggenomen waardoor het bitumen los aan het plafond hangt.

 Actie: hardhouten plafond terugbrengen, de benodigde hoeklijnen zijn nog aanwezig.

4. Kazemat XII is goed droog. In kazemat XIII staat ca. 20cm helder water. Vermoedelijk is het 
regenwater dat via het dak naar binnen komt. De exacte locatie van het lek is (nog) niet gevonden. 
Wat opvalt is een grote kuil in de grondafdekking van de kazemat. Hier zou regenwater in kunnen 
blijven staan wat de kans op lekkage vergroot.

 Mogelijke acties: (alleen kazemat XIII) 
 - Lekkage in het dak vaststellen d.m.v. rooktest. Kazemat wordt daarbij tijdelijk gevuld met 

signaalrook.
 -  Kazemat leegpompen. Vaststellen of er een relatie is tussen neerslag en het ophopen van water 

in de kazemat.
 - Waterpan die zich nu buiten op het dak van de kazemat bevindt vullen met zand of goede drain 

aanleggen.
 - bij vaststelling daklekkage: afgraven grondlaag, inplakken van het dak met EPDM en het 

terugbrengen van de grondlaag. EPDM is uit het zicht.

5.  In de gang van kazemat XII en XIII bevindt zich een pompput van ca. 800x800 en 800mm. diep. Op 
de pompput ligt een stalen deksel. Dit deksel zal gecontroleerd moeten worden op draagkracht. Ook 
ligt het deksel niet op een vaste plek en kan dus makkelijk verschuiven of foutief teruggeplaatst 
worden.

 Actie: deksel zo nodig vervangen of indien sterk genoeg, bestaande aanpassen: toevoegen van een  
passende stalen rand aan de onderzijde van het deksel zodat deze goed op de put blijft liggen. Ook 
zou het deksel vast gezet kunnen worden in de vloer met vlakke bouten.

6. In de gang van kazemat XIII bevindt zich een origineel urinoir.

7. De vrije hoogte in de kazemat is ca. 2m. bij de entree is deze hoogte plaatselijk ca. 1,6m.

 Actie: bij de overgang van 1,6m. naar 2m. zal plaatselijk een voorziening getroffen moeten worden 
tegen het stoten van je hoofd. Dit kan een goed zichtbare schuimrubber hoek of scheg zijn die 
plaatselijk op het plafond wordt gelijmd. 

8.  De meeste stalen deuren in de kazemat kunnen nog vrij draaien. In kazemat XIII is een deur die niet 
open kan, de deur is gesloten en de grendel is afgebroken.
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 De rest van de deuren kunnen geheel opengezet worden. De deuren zijn zo zwaar en dik (als 
kluisdeuren) dat het niet veilig is voor het publiek als deze vrij kunnen draaien.

 Actie: Deuren zullen vast gezet moeten worden in de gewenste stand. Zodat bezoekers deze niet 
kunnen bedienen. De gesloten deur in kazemat XIII zal geopend moeten worden.

9.  Vermoedelijk beschikte de kazematten over een ingenieus ventilatiesysteem: naast natuurlijke 
ventilatie was er ook een zgn. overdruk ventilatie waarbij strijdgassen niet naar binnen konden 
komen en voor in de mitrailleurkamer  een (persoonlijk) ventilatiesysteem via leidingen in de wand. 
De kleppen voor de natuurlijke ventilatie die we gezien hebben bij de opname waren dichtgedraaid 
of (op het dak) met een staalplaat gesloten.

 Actie: heropenen van bestaande natuurlijke ventilatiegaten. Eventueel plaatselijk een geforceerde 
luchtafvoer toevoegen d.m.v. een pijpventilator.   

10.  In beide kazematten zijn twee elektrakasten aangetroffen. Het lijkt erop dat de rechter meterkast 
origineel uit de jaren 1930 is en dat de linker elektrakast uit het eind van de jaren 1950 stamt. Beide 
elektrasystemen zijn in slechte staat. Een groot deel van het leiding en schakel werk mist. De invoer 
is gecorrodeerd.

 De leidingen zijn eenvoudig aangelegd (in het zicht) over het plafond van de bunker m.b.v. 
beugeltjes.

 Actie. Aanleg van een nieuwe invoer en een groepenkast met nieuwe groepen. (verlichting/
ventilatie/wcd’s). Aanleg van nieuwe elektra leidingen/kabel in het zicht  over het plafond.

11.  De oude elektrakasten met invoeren, de oude elektra bedrading, de sluitringen en randen van 
afsluitbare ventilatiekanalen, kleine deurtjes in deurtjes in wanden. De grote deuren van de ruimtes 
hebben rubbersluitingen. Kunnen mogelijk asbest bevatten.

 Actie algemeen: Er zal een controle moeten plaatsvinden m.b.t. de mogelijke aanwezigheid van 
asbest. 

12.  Heropenen van schuttersgaten.

 Actie: wegnemen van steens ingemetselde muurtjes. Er zal dan wel nagedacht moeten worden over 
een alternatieve sluiting van deze gaten d.m.v. verdiept liggend glas of een afsluitbaar luik.

Bijlage B - Kazematten XII en XIII - Maatregelenplannen

Maatregelenplan Kazemat XII (zout)

1.  Nader onderzoek 
1.1 Asbestinventarisatie
1.2 Onderzoek bestaand ventilatiesysteem
1.3 Onderzoek electra

2.  Sloop- en reparatie
2.1  Verwijderen metselwerk bij entree’s (A,B) en kijkvenster (H)
2.2  Asbestverwijderen (indien nodig na onderzoek)
2.3  Opruimen, droog- en schoonmaken kazemat 
2.4  Stalen luik op pompput versterken en vastzetten (C)

3.  Opknappen
3.1 Fixeren (incl. reparatie) betonnen vloer en wand (alle ruimten)
3.2 Schoonmaken houten plafond (alle ruimten)
3.3 Bestaande bankjes opknappen (D)
3.4 Bestaande deuren schoonmaken en fixeren (blanke lak)
3.5 Bestaande staalwerken schoonmaken en fixeren (blanke lak)
3.6 Vernieuwen plafond in ruimte (D)

4.  Toevoegen
4.1 Twee nieuwe deuren bij entree (2x) (A, B)
4.2 Een nieuw luik bij kijkvenster (binnenzijde) (E)
4.3 Vijf klimaatbestendige beamers (inclusief apparatuur)  (D, E)

5.  Installaties
5.1 Nieuwe electra aansluiting - schakelkast (F), 
5.2 Nieuwe electraleidingen op plafond (detail als origineel)
5.3 Verlichting (detail als origineel)
5.4 Ventilatie via pijpventilator op dak en bestaande systeem (na onderzoek)

6.  Terreininrichting (ter info, valt buiten dit definitief ontwerp)
6.1 Toegankelijk maken (trap, hellingen) 
6.2 Inrichting van terrein (plan nog niet bekend) 



46 beleving vismigratierivier kornwerderzand afsluitdijk rapportage – definit ief  ontwerp – 1  november 2017 47

Bijlage C.  - Tijdkijkers verhaallijnen oost, zuid, west en noord

OOST (FRIESLAND)

Samengevat
Tientallen duizenden jaren geleden was Friesland te koud voor de mens. Er groeide weinig vegetatie en 
was een steppe met mammoeten, neushoorns en wolven. Ruim tienduizend jaar terug werd het hier 
warmer en vochtiger, een menselijker klimaat. De mens trekt rond 2500 voor Chr. naar de hoge zand-
gronden. Ze leven hier van landbouw en de jacht. Later werden de noordelijke kwelderruggen bewoond. 
Maar de gebieden werden geteisterd door stormvloeden van de zee. Woonplaatsen moesten met zoden 
verhoogd worden en zo ontstaan rond 500 voor Chr. de eerste terpen. Tussen 500-1000 na Chr. was dit 
terpenlandschap het dichtbevolkte deel van Nederland. De ligging aan zee bracht ook goeds. De Middel-
zee zorgden tussen 1000-1500 voor een goede handelspositie over zee, en zo ontstaan de Friese ste-
den. Het zijn de eerste nederzettingen gericht op handel, met stadsrechten. De economie groeide en de 
bevolking ook. Veen werd ontgonnen voor meer woon- en landbouwgrond en brandstof. Maar door het 
afwateren van veen daalde de bodem en werd het land kwetsbaar voor overstromingen. De Friese meren 
ontstaan door een serie van stormvloeden. En het zijn de Grietenijen, de voorlopers van de waterschap-
pen, die de taak op zich nemen dijken te bouwen om grote delen land te beschermen tegen de zee. In 
1200 werd zo de Middelzee drooggelegd door de omringdijken van Oostergo en Westergo. Monniken ver-
vulden, in die tijd, naast hun religieuze rol ook een vooruitstrevende rol in de landbouw en de aanleg van 
dijken. Na de grootschalige veen-ontginningen en nieuwe dreiging van het water werd in de 16e eeuw de 
eerste Friese zeewerende waterschappen, de ‘zeedijkcontributies’ opgericht. De zeewering werd ver-
stevigd met palen. Ook leerden we technieken om kweldergroei te versnellen en van zee land te maken. 
En de uitvinding van kunstmest, eind 19e eeuw, maakte de ‘woeste gronden’ vruchtbaar voor landbouw. 
Meer land en voedsel betekende een bevolkingsgroei. In 1700 leefden er nog 100.000 mensen in Fries-
land, tegenover 350.000 eind 19e eeuw en 646.305 in 2010. De mens kreeg meer en meer invloed op de 
natuur. En dat is nu terug te zien in de landschapspatronen van Friesland.

Verhaal Friesland
Ver voordat wij als mens hier in Friesland konden wonen, ongeveer 180.000 – 130.000 jaar geleden, was 
hier alleen maar ijs. Het was hier steenkoud tijdens het Saalien. Zogenaamd landijs strekte zich van-
uit Scandinavië over grote delen van Nederland uit. Deze gletsjer voerde zand, klei en stenen mee. Dit 
noemen we keileem en vormt de basis van heel Friesland. In de periode daarna, het Weichselien 120.000 
-11.500 jaar geleden, was het landijs verdwenen maar bleef het koud en guur. Er groeide maar weinig 
vegetatie. Friesland was een steppe met mammoeten, neushoorns, wolven, paarden, bizons en leeuwen. 
De Noordzee lag grotendeels droog. Sterke winden uit westelijke richting bedekten Friesland onder een 
dikke laag zand. Zogenaamde dekzanden. De grond was het hele jaar bevroren en op plekken waar het 
grondwater naar het oppervlak kwam vormde eigenaardige ronde ijslenzen die Pingo’s worden genoemd. 

Langzaam werd het klimaat aangenamer, het werd warmer en vochtiger. In deze steentijd, 11.000 – 
5000 jaar geleden, steeg de zeespiegel met ongeveer 40 meter. De Noordzee stroomde vol en vegetatie 
begon te groeien. De stijgende zeespiegel en het ontstaan van strandwallen blokkeerden de afvoer van 
het smeltende grondwater uit Friesland en hier vormde dikke veenmoerassen. In de late steentijd werd 
het klimaat voor ons leefbaar. Langzamerhand gaan we op de hoge zandgronden landbouw bedrijven. 
Maar niet voor lang, de zeespiegel en het grondwater bleven stijgen en het land werd zo nat dat ook de 
hogere delen bedekt werden onder een dikke laag veen. Pas 2500 jaar later, rond 600 v Chr. in de IJzer-
tijd, trokken we richting de noordelijke kweldergronden en bouwden onze nederzetting op de hoger ge-
legen kwelderruggen. We nemen bezit over het kustgebied. Om aan voedsel te komen jagen en vissen we 
op het achterliggende laaglandmoeras. Maar storm en springvloed zetten het land geregeld onder water. 
We werden genoodzaakt onze woonplaats verder op te hogen. We gebruikten zoden uit de kwelder en 
ander organisch materiaal uit de nederzetting, zogenaamde Terpen die soms uitgroeiden tot volledige 
dorpen. De kwelder gaf ons vruchtbare grond voor de landbouw. Je zou het je nu niet kunnen voorstellen 
maar in de vroege middeleeuwen, 500-1000 na Chr., was het terpenland in Friesland het dichtst bevolkte 
gedeelte in Nederland. Nog steeds zijn deze oude nederzettingen in het Friese landschap aanwezig. Born-

Maatregelenplan Kazemat XIII (zoet)

1.  Nader onderzoek 
1.1 Asbestinventarisatie
1.2 Onderzoek bestaand ventilatiesysteem
1.3 Onderzoek electra
1.4 Onderzoek lekkage

2.  Sloop- en reparatie
2.1 Verwijderen metselwerk bij entree’s (A,B) en kijkvenster (H)
2.2 Asbestverwijderen (indien nodig na onderzoek)
2.3 Opruimen, droog- en schoonmaken kazemat 
2.4 Stalen luik op pompput versterken en vastzetten (C)
2.5 Lekkage verhelpen (na onderzoek pas vast te stellen)

3.  Opknappen
3.1 Fixeren (incl. reparatie) betonnen vloer en wand (alle ruimten)
3.2 Schoonmaken houten plafond (alle ruimten)
3.3 Bestaande bankjes opknappen (D)
3.4 Bestaande deuren schoonmaken en fixeren (blanke lak)
3.5 Bestaande staalwerken schoonmaken en fixeren (blanke lak)

4.  Toevoegen
4.1 Twee nieuwe deuren bij entree (2x) (A, B)
4.2 Een nieuw luik bij kijkvenster (binnenzijde) (E)
4.3 Vijf klimaatbestendige beamers (inclusief apparatuur) (D, E)

5.  Installaties
5.1 Nieuwe electra aansluiting - schakelkast (F), 
5.2 Nieuwe electraleidingen op plafond (detail als origineel)
5.3 Verlichting (detail als origineel)
5.4 Ventilatie via pijpventilator op dak en bestaande systeem (na onderzoek)

6.  Terreininrichting (ter info, valt buiten dit definitief ontwerp)
6.1 Toegankelijk maken (trap, hellingen)
6.2 Inrichting van terrein (plan nog niet bekend) 
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ZUID  (ZUIDERZEE)

Samengevat
Tientallen duizenden jaren geleden was hier helemaal geen water, het was droog en koud. Vanaf tiendui-
zend jaar geleden steeg de temperatuur en stroomde smeltwater naar deze lager gelegen plekken en vorm-
de kleine meertjes ‘het Flevomeer’. Later werd dit één groot meer ‘het Aelmere’. De Noordzee was gestegen 
en begon vanaf 500 na Chr. land weg te slaan. Zo ontstond ‘het Marsdiep’: een zeegat tussen Texel en 
Vlieland. De open verbinding veranderde het Aelmere in een binnenzee, de Zuiderzee. De zee bracht veel vis 
en handel. Op omliggend land ontstonden vissers- en havensteden zoals Urk, Vollenhove, Marken, Enk-
huizen. Maar de binnenzee was ook onstuimig en zorgden voor stormvloeden zoals de Allerheiligenvloed 
in 1675 en de storm van 1825. Door dit verwoestende gevecht met het water werden in 17e eeuw de eerste 
plannen gemaakt voor afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. Het bracht meer waterveiligheid en land-
bouwgrond. De technieken ontbraken toen nog, maar in 1891 maakte Cornelis Lely het eerste realistische 
ontwerp. Ondanks protest van de vissers werd na de destructieve storm van 1916, in 1918 de Zuiderzeewet 
aangenomen. De Afsluitdijk was in 1932 gerealiseerd. Het kalme zoete IJsselmeer van ruim 1100 km2 was 
een feit. De zoutwatervissen verdwenen. En de paling raakte al snel overbevist. Veel vissersdorpen keerden 
de rug naar het IJsselmeer en richten ze zich op het land achter zich waar de landbouw hun nieuwe vormen 
van inkomsten kon geven. Recreatie en toerisme werd een andere economische peiler nu het IJsselmeer 
een recreatieplas met pleziervaarten werd. In 1942 werd de Noordoostpolder drooggemalen en 15 jaar later 
volgde de Flevopolder. Maar er was inmiddels voldoende landbouwgrond, de aanleg van de geplande Mar-
kerwaard is daarom, op de aanleg van de houtribdijk na, nooit gerealiseerd. 

Verhaal Zuiderzee
Waar nu het IJsselmeer ligt, was heel lang geleden, 120.000-11.500 jaar, nog helemaal geen water. We 
hadden in die tijd van Friesland naar Noord-Holland kunnen lopen, het was hier extreem droog, koud en er 
waren gure harde winden. Na deze IJstijd, 5000 - 3000 jaar geleden, steeg te temperatuur en begon IJs op 
het vaste land te smelten. Dit smeltwater zocht zich vanaf het vasteland een weg naar zee, maar kon door de 
vorming van veen en kwelders niet wegstromen en vormde het veel kleine meertjes: het Flevo Lacus, of het 
Flevomeer. Later werd dit meer door één groot meer, het Aelmere. Totdat de inmiddels gevormde Noordzee, 
in de periode 500-1500 n Chr., land van het waddengebied begon weg te slaan. Een serie van overstromin-
gen in de 8e eeuw n Chr. zorgden voor het ontstaan van een zeegat tussen Texel en Vlieland, het Marsdiep. 
Na St Luciavloed van 1287 werd de verbinding tussen Noord-Holland en Friesland volledig weggeslagen. Er 
was plotseling een rechtstreekse verbinding met de Noordzee en de nieuwe binnenzee, de Zuiderzee. Toen 
zeevaarders in 1340 de nieuwe zee bevaarden gaven ze haar, gebaseerd op de ligging van de Noordzee 
en Oostzee, de naam Sudersee. De Zuiderzee was een bijzondere zee, met in het noorden de aanvoer van 
zoutwater uit de Noordzee en in het zuidoosten de aanvoer van zoet rivier water uit de Vecht, Eem, IJssel en 
het Zwartewater. Een overgangsgebied van zoet en zout water. In de zoete wateren vonden we vooral zalm 
en steur, terwijl de haring en ansjovis in het zoute water verbleven. Dit trok mensen aan. We begonnen van 
de veel verschillende vissoorten te profiteren en kregen werk in de visserij of handel. Zo ontstonden tussen 
1500 - 1800 vissersdorpen en havensteden zoals Vollenhove, Marken, Enkhuizen, Hoorn, Volendam en Urk. 
In de vroege Middeleeuwen visten we veel op de Zalm en Steur die via de Zuiderzee op weg waren naar de 
rivieren. De bevolking groeide enorm waardoor ook werd gevist op de Fint, Baarzen en Brasem. Doordat het 
water steeds zouter werd zijn we na de Middeleeuwen overgegaan op haring, garnalen en ansjovis. 

Maar de Zuiderzee bracht niet alleen maar goeds. Ze was onstuimig en sloeg vaak toe. Regelmatig over-
stroomden stukken land. Het Kinselmeer bij Durgendam is door een serie van overstromingen tussen 
1570 en 1580 ontstaan. De allerheiligenvloed van 1675 trof het noordwesten van Nederland, de kerstvloed 
van 1717 trof Amsterdam, Zwolle en Haarlem en de storm van 1825 overspoelde Schokland volledig. Het 
was een gevecht met het water met grote economische schade en duizenden slachtoffers. Het kon zo 
niet langer doorgaan. Het was Hendrik Stevin die in de 17e eeuw het eerste plan voorstelde om de Zui-
derzee in te polderen en de zeestraat tussen Friesland en Noord-Holland af te sluiten door en dam. De 
gedachten erachter waren: meer waterveiligheid en landaanwinning voor de landbouw. Dit was in groot 
belang want de Nederlandse bevolking groeide. We hadden in deze tijd alleen nog niet de technische 
middelen hiervoor. Maar in de 19e eeuw wél en het plan kreeg concretere vorm. In 1886 werd de Zuider-
zeevereniging opgericht en startte een onderzoek voor de haalbaarheid van het plan. In dienst van de 
vereniging ontwierp ingenieur Cornelis Lely in 1891 het eerste plan voor de afsluiting van de Zuiderzee 
en inpoldering. De vele vissers protesteerden hevig, zij zagen hun bron van inkomsten als sneeuw voor 
de zon verdwijnen. De stormvloed van 1916, telde meer dan 50 doden en gaf grote economische schade. 

wird, Raard, Lichtaard, Reitsum, Ginnum en Anjum zijn oude terpdorpjes waarvan enkel de kerk nog op 
de terp staan, de rest van de terp is afgegraven. De hoogste terp is Hegebeintum in de gemeente Ferwer-
deradiel, met bijna 9 meter. 

Leeuwarden is in die tijd ook ontstaan uit drie woonkernen, gelegen op terpen aan de oever van de Mid-
delzee. Er zijn sporen van bewoning uit de 1e eeuw na Chr. gevonden maar er was nog geen permanente 
bewoning. In de 9e eeuw is de kerk Sint Vitus gesticht en ontstond er een woonkern in het gebied van 
de Hoogstraten. Tussen 1000 en 1500 profiteerde het van de goede bereikbaarheid over zee (Zuiderzee, 
Marneslenk en Middelzee). Daaruit volgden vele handelscontacten met o.a. Rusland, en werd Leeuwar-
den met enkele andere nederzettingen zeer machtig en welvarend.  Ze konden het agrarische achterland 
achter zich laten voor het levensonderhoud en zich richtten op de handel. Het worden centra van macht, 
handel en rechtspraak. Zo ontstaan de elf Friese steden Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, 
Hindelopen, Workum, Bolswerd, Harlingen, Franeker en Dokkum. Niet de grootste plaatsen van Friesland 
maar het waren de eerste steden met stadsrechten. Tegenwoordig kennen we de steden als plaatsen 
langs de 200 km lange Elfstedentocht.
Maar de economische groei zetten ook een grote bevolkingsgroei in Friesland op gang. Die mensen had-
den woonplekken en brandstof nodig. Door het graven van sloten werd het centrale deel van Friesland, 
het veengebied, ook geschikt voor bewoning en landbouw. De richting van deze ontginningen is nog goed 
terug te zien in het huidige verkavelingspatroon. En door veen af te graven was er turf dat als geweldi-
ge brandstof diende. Een aantal van de Friese meren zijn hierdoor ontstaan. Maar door de ontginningen 
daalde de bodem met ca. 2 meter beneden het gemiddeld zeeniveau. We maakten ons hiermee kwets-
baar voor overstromingen. Stormvloeden zorgden voor vele slachtoffers, verplaatsingen van dorpen en 
uitbreiding van de Friese meren. De noodzaak tot betere bescherming tegen de zee nam toe. We besloten 
rond 1000 na Chr. gezamenlijk dijken aan te leggen om gebieden te beschermen tegen overstromingen. 
Dit was vooral de taak van Grietenijen, de voorlopers van gemeenten en de voorlopers van onze water-
schappen. Het zijn de oudste vorm van overheid van ons land, ouder dan gemeente, provincie en rijk. We 
begonnen hele woongebieden van sterke omringdijken te voorzien. Zelfs de Middelzee, die Friesland in 
tweeën splitsten, wisten we op deze manier rond 1200 te verlanden. De omringdijken van Oostergo en 
Westergo werden gemaakt van zeegras, en verstevigd met klei en zand. Door de dijken waren de terpen 
niet langer meer nodig.

In deze laatste periode van de Middeleeuwen was Friesland rijk aan kloosters. Ze hadden naast hun re-
ligieuze rol ook een economische functie binnen de maatschappij. Bij de aanleg van dijken bijvoorbeeld. 
Ook deden de monniken aan landbouw en speelde zij een grote rol bij de grootschalige veenontginningen 
en van die tijd. Met het turf verdiende we veel geld in de handel met Holland. Hiermee daalde de bodem 
verder en onze kwetsbaarheid nam weer toe. Daarom ontstonden in de 16e eeuw de eerste Friese zeewe-
rende waterschappen, toen ‘zeedijkcontributies’ genoemd. En werden de dijken aan de zeezijde verste-
vigd met palen.
De problemen met overstromingen namen sterk af, we kregen controle over de natuur. Ook leerden we 
greppels graven en bouwden we houten constructies om de kweldergroei te versnellen en zo van zee 
land te maken. Tot 1815 kwamen ongeveer 55 particuliere polders, 10 zeedijkcontributies en 13 droogma-
kerijen tot stand. Met behulp van windmolens en later met gemalen konden we overtollig water weg-
pompen. Steeds meer land werd geschikt voor de landbouw en konden meer monden worden gevoed. 

Na de uitvinding van de kunstmest eind 19e eeuw konden we ook de zandgronden vruchtbaar maken voor 
de landbouw. Veel van onze voorvaderen hebben hier in werkkampen gewerkt om de Woeste gronden 
te ontginnen tot boerenland. We werden in relatief korte tijd steeds onafhankelijker van de natuur en het 
landschap. De bevolking groeide in die tijd enorm. Rond 1700 woonden er iets meer dan 100.000 men-
sen in Friesland. En eind 1800 eeuw waren dat er bijna 350.000. En weer honderd jaar later, in 2010 telt 
Friesland bijna het dubbele aantal aan inwoners: 646.305. 

Samengevat kenmerkt de geschiedenis van Friesland zich aan de strijd tussen mens en natuur. Dit kun-
nen we terugzien in het huidige landschap. In het kleigebied zijn de terpen, dijken. Op de veengronden de 
meren en veen-ontginningen en veenmoerassen. En op het zand de houtwallen, bos en heide gronden en 
Pingo’s. Maar deze rijke variatie van landschappen komt steeds meer onder druk door onze toenemende 
invloed. We maken het allemaal steeds eentoniger. Veen, klei en zandlandschappen gaan steeds meer op 
elkaar lijken. Laten we ons hierom bekommeren en ervoor zorgen dat deze landschapskwaliteiten niet 
verloren gaan. 
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Verhaal Afsluitdijk
Toen Cornelis Lely in 1891 het ontwerp maakte van de Afsluitdijk had hij enkel eenvoudige middelen. 
Computers en geavanceerde meetapparatuur was er nog niet. Dijklichamen en sluizen werden eerst op 
kleine schaal gebouwd en getest. De Afsluitdijk ontwierp hij in eerste instantie als één strakke lijn. Maar in 
Afsluitdijk zien we voor de kust van Friesland een knik in de dijk, later toegevoegd om de uitstroom van 
het IJsselmeer te vergemakkelijken. Nadat het ontwerp stond, werd in 1919 de Dienst Zuiderzeewerken 
ingevoerd. De bouw van het eerste deel van de Zuiderzeewerken, de Amsteldiepdijk, werd in 1920 ge-
start. Een dijk van 2,5 kilometer van Noord-Holland naar het eiland Wieringen. Het Wieringermeer werd 
hiermee meteen ook drooggelegd door stoomgemalen. Het was een mooie oefening voor de bouw van de 
overige 30 kilometer van de Afsluitdijk, van Wieringen tot het Friese plaatsje Zurich. In 1925 startten vier 
aannemers onder de gezamenlijk naam ‘Maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken’ aan de re-
alisatie hiervan. Zinkstukken van gevlochten wilgentenen dienden als fundament voor de dijk en werden 
vastgezet door grote steenblokken. Het steenzetten was zwaar maar je werd goed betaald, vandaar dat 
dit zelfs arbeiders uit Italië, Spanje en Duitsland aantrok. Over deze stenen werd een dam van keileem ge-
bouwd, wat hier op 9 meter diepte op de bodem van de zee kon worden gewonnen. Daarna volgende een 
laag zand die bijeengehouden werd door nog eens een laag keileem. De rietmatten met daar overheen 
stortsteen en basaltblokken vormden de buitenste laag van de dam. Ruim 4500 mensen werkten voor 6 
jaar aan de bouw van de dijk. 

Op 28 mei 1932 werd om twee minuten over één ’s middags het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. De 32 
kilometer lange dijk scheidt vanaf dan de Noordzee met het IJsselmeer. Op de waterlijn is de dijk 90 meter 
breed en 7,5  tot 7,8 meter hoog boven NAP. Voor de bouw van de Afsluitdijk was 15 miljoen kubieke 
meter keileem en 27 miljoen kubieke meter zand nodig en koste ongeveer 120 miljoen gulden (54 miljoen 
euro). Veel arbeiders woonden gedurende de bouw voor een aantal jaar op, Breezand en Kornwerderzand, 
twee voorheen kunstmatig opgespoten werkeilanden aan de Afsluitdijk. Hier konden dijkwerkers tijdens 
de bouw van de dijk in barakken wonen. Op Kornwerderzand op de Afsluitdijk liggen verschillende kaze-
matten. Dit is de plek waar in mei van 1940 de Duitse Blitzkrieg vastliep. De slag om de Afsluitdijk was een 
poging van de Nazi’s om de Afsluitdijk in te nemen. Deze poging mislukte omdat slechts 225 Nederlandse 
soldaten ruim 15.000 Duitsers hier tegen konden houden. 

Door de afsluiting werd de Nederlandse kustlijn verkort met 250 km. Niet alleen voor de waterveilig 
bracht dit positieve gevolgen ook voor onze mobiliteit. Met de auto kon je nu in ongeveer 20 minuten 
van Den Oever naar de andere kant van de Afsluitdijk, Zurich, rijden. Met de fiets doe je ongeveer 1,30 
uur over de overtocht. En te voet ben je wat langer zoet, bijna 6,5 uur. Tegenwoordig rijden er ongeveer 
18.000 auto’s’ per dag over de Afsluitdijk!

Veel toeristen en recreanten komen hier het Vlietermonument (Willem Dudok) bezichtigen. Het bevindt 
zich bij de Vlieter, op de plaats waar 1932 de Afsluitdijk werd gesloten. Het is een monument in de vorm 
van een uitkijktoren en is in 1933 gebouwd. In het ontwerp ging Dudok uit van de beschermende functie 
van de Afsluitdijk tegen de Noordzee. 
Hier staat ook het standbeeld ‘de Steenzetter’ van Dudok, een eerbetoon aan de bouwers van de dijk. 

Na de bouw van de dijk zijn er 25 spuisluizen voor de afwatering van het IJsselmeer in de Afsluitdijk 
gebouwd. Ten oosten hiervan zijn twee schutsluizen voor de doorvoer van schepen verwerkt. Één bij Den 
Oever en één bij Kornwerderzand. De Stevinsluizen bij Den Oever heeft een sluishoofd met één schutsluis 
van 14 meter breed en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand heeft twee schutsluizen van 9 en 14 meter 
breed. Naast de functie voor het doorlaten van scheepvaartverkeer, bieden de schutcomplexen bescher-
ming tegen overstromingen. 

Voor de 25 spuisluizen die het overtollige zoete water uit het IJsselmeer bij laag water (eb) loost in de 
Waddenzee, liggen miljoenen trekvissen in de Waddenzee te wachten. Ze ruiken het zoete water en willen 
naar binnen om zich voort te kunnen planten. Maar deze paaigebieden zijn sinds de Afsluitdijk niet meer 
te bereiken. Maar voor de trekvissen is de stroming te sterk om tegenop te zwemmen. Zo wordt hun 
migratieroute geblokkeerd. Daarom is de vismigratierivier bedacht. Deze moet het weer mogelijk maken 
dat de vele trekvissen weer vrij kunnen zwemmen van zout Waddenzee naar het zoete water van het 
IJsselmeer. Een open verbinding van 4 km lengte zodat het zoute water met opkomend tij niet in het IJs-
selmeer zal stromen. Voordat het bij de ‘uitgang’ aan de IJsselmeer zijde is stroomt het terug door de zui-
gende werking van eb aan de waddenzeezijde. Op deze manier komt er geen zout water in het IJsselmeer 

Dit was de doorslag! In 1918 werd de Zuiderzeewet aangenomen. De bouw van de Afsluitdijk was in 1932 
klaar en veranderde de woeste Zuiderzee in het kalme IJsselmeer. Met 1100 km2, het grootste meer van 
Nederland. In ongeveer twee jaar tijd veranderde het zoute water in eerst brak en later zoet water. De 
ecologische waarde ging sterk achteruit. Vissen zoals, haring, spiering, ansjovis, bos en garnalen verdwe-
nen. Alleen de paling bleef over. Maar de harde grens tussen zoet en zout water maakte het onmogelijk 
voor de paling zich voort te planten. De afsluiting van de Zuiderzee maakte een einde aan de visserij en 
handel. De palingpopulatie was al snel overbevist. Veel vissers scheepsbouwers, zeilmakers en visver-
kopers moesten een andere baan zoeken. Veel mensen trokken Elburg naar de Zaan, om te werken in de 
fabrieken. Of zelfs verder, naar de mijnen in het zuiden. In Spakenburg werd de knopenfabriek opgericht 
en in Huizen richtten zich op het venten van kaas. Veel oud vissersdorpen keerden de rug naar het IJs-
selmeer en richten ze zich op het land achter zich waar de landbouw hun nieuwe vormen van inkomsten 
kon geven. Daarnaast veranderde langzaam het IJsselmeer in een grote recreatieplas met pleziervaarten, 
zeilboten en windsurfers. Dit had ook impact om de dorpen op het omliggende vaste land. Veel handel en 
vissershavens van de dorpen veranderden in jachthavens waar de recreant met zijn pleziervaart kon aan 
en afmeren. Het toerisme werd een economische peiler. In Hardewijk werd zelfs zand opgespoten om aan 
badtoeristen een zonnestrand te bieden. 

De volledige inpoldering van het IJsselmeer is nooit gerealiseerd. Wel is Noordoostpolder door gemalen inge-
polderd, deze viel op 9 september 1942 helemaal droog. Schokland en Urk lagen nu in de polder. Na de twee-
de wereld oorlog is de Flevopolder gerealiseerd. In 1956 was de 90 kilometer lange dijk klaar en in 1957 was 
de polder drooggelegd. De hoofdstad van Flevoland ‘Lelystad’ dankt zijn naam aan Cornelis Lely. Als laatste 
was de ‘Markerwaard’ aan de beurt. De voorbereidingen waren al in 1941 begonnen, het eerste stukje dijk 
van Noord-Holland naar Marken was toen al gereed. Na de realisatie van de Flevopolder en de Noordoostpol-
der was Nederland veranderd. De bevolking bleef groeien maar door internationale handel en verbeterende 
productiemethoden was meer landbouwgrond niet nodig. Ook was het Markermeer uitgegroeid tot een 
belangrijk voedselgebied voor watervogels en diende als zoetwaterreservoir. Moest er nog wel geïnvesteerd 
worden in de Markerwaard? In 1976 werd de Houtribdijk/Markerwaarddijk, die Lelystad en Enkhuizen ver-
bindt, toch gebouwd. Hierdoor werd het Markermeer en het IJsselmeer van elkaar gescheiden. In 1980 nam 
Kabinet van Agt-I besluit de inpoldering te starten. Maar politieke twijfels bleven en het nieuwe kabinet Lub-
bers-II besloot de plannen voor de Markerwaard op de schorten. Maar pas in 2003 viel het definitieve besluit 
dat de polder niet wordt aangelegd. In 2012 kwam Natuurmonumenten met het idee het noordelijk gedeelte 
van het markermeer een natuurgebied aan te leggen van kleine eilandjes met moeras, wilgen en rietvelden, 
de Markerwadden. Een broedplek voor vogels. Ook wordt momenteel door verschillende organisaties hun 
handen ineengeslagen om de ecologische kwaliteit van het IJsselmeer te verbeteren.

WEST  (AFSLUITDIJK)

Samengevat
Nadat het ontwerp van Cornelis Lely voor de Afsluitdijk gereed was, werden in 1891 dijklichamen en 
sluizen op kleine schaal gebouwd en getest. Zo werd de knik in de dijk ontworpen om de uitstroom van 
het IJsselmeer te vergemakkelijken. Na deze fase, werd in 1919 de Dienst Zuiderzeewerken ingevoerd. 
Eerst werd de Amsteldiepdijk van Noord-Holland naar Wieringen gebouwd in 1920. Na voltooiing hiervan 
in 1925 werd met de bouw van de overige 30 kilometer dijk begonnen. De Maatschappij tot uitvoering 
van de Zuiderzeewerken leidde de bouw. Ruim 4500 mensen werkten 6 jaar lang aan de bouw van de 
Afsluitdijk met: zinkstukken, gevlochten wilgentenen, keileem, zand en grote basaltblokken. Arbeiders 
woonden gedurende de bouw op de spuiteilanden, Breezand en Kornwerderzand, in barakken. Op 28 mei 
1932 werd het laatste gat gedicht. De 32 kilometer lange dijk, van 90 meter breed en circa 7.5 m hoog 
boven NAP, was klaar! Ongeveer 15 miljoen kubieke meter keileem en 27 miljoen kubieke meter zand was 
gebruikt. En de bouw koste 120 miljoen gulden. De Nederlandse kustlijn was met 250 km verkort. Naast 
waterveiligheid bracht dit ook hogere mobiliteit, in 20 minuten kon je met de auto van Den Oever naar 
Zurich rijden. Met de fiets in ongeveer 1,5 uur en te voet in 6.5 uur. Tegenwoordig rijden er gemiddeld 
18.000 auto’s per dag overheen en kun je parkeren op Kornwerderzand en Breezand. In de kazematten 
die hier staan hebben 225 soldaten in de tweede wereldoorlog 15.000 Nazi-soldaten hebben tegenge-
houden in de slag om de Afsluitdijk. In de Afsluitdijk zijn om schepen door te voeren twee schutsluizen 
gebouwd: de Lorentzsluis en Stevinsluis. Voor de afwatering van het IJsselmeer zijn er 25 spuisluizen ge-
bouwd. Deze spuisluizen belemmeren de trekvissen op hun reis van de zee naar het IJsselmeer. Daarom 
wordt de vismigratierivier gemaakt! Ook wordt de Afsluitdijk verstevigd en verhoogd.
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ven in beweging. Stukken land werden weggeslagen en groeiden op andere plekken weer aan. Ze kregen 
de naam ‘wandelende eilanden’ omdat ze zich op deze manier (al eeuwenlang) enkele kilometers richting 
het noordoosten verplaatsten. Dit gebeurde niet zonder gevolgen, verschillende dorpen verdwenen in de 
golven van de zee. In de 18e eeuw zijn op Schiermonnikoog, Ameland, West Vlieland en op Terschelling 
hele buurtschappen verdronken. Het was duidelijk, er moesten nieuwe en betere dijken worden gebouwd 
om verder leed te voorkomen. 

Echter bleven vloedrampen zich, ook in de rest van Nederland, voordoen. De watersnoodramp in 1825 
was zo rampzalig dat we zelfs plannen maakten om de gehele Waddenzee in te polderen. Maar dit zou 
grote probleem met de afwatering van het achterland met zich meebrengen. Het plan ging niet door. Wel 
werd in 1872 een 8,7 kilometer lange dam van Holwerd naar Ameland gebouwd. Maar deze verloor al snel 
zijn functie. Pas bij de stormvloed van 1953, waarbij vooral Zeeland zwaar werd getroffen begonnen we 
nieuwe plannen te maken om de hele Waddenzee in te polderen. Het zou bijdragen aan de waterveilig-
heid, landbouwgrond opleveren en van het Waddengebied een toeristische trekpleister maken! De Friese 
Staten stemde voor. Als reactie hierop werd de ‘Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee’ 
opgericht, nu bekend als de Waddenvereniging. Ze maakten zich hard voor de bedreigingen van het Wad-
dengebied, zoals de inpoldering, overbevissing en gas en oliewinning. In 1974 kwam de Waddenzeecom-
missie onder J.P.Mazure met een negatief besluit, de inpoldering was te duur en landbouwgrond was niet 
meer nodig. Dit was het omslagpunt, we gingen anders naar het Waddengebied kijken. 

Het Waddengebied bezat grote waarde. Een uniek getijden landschap met getijdengeulen, zeegras-weiden, 
mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen.  Een rust- en kraamgebied voor 
oa vele bijzondere vogels, zeehonden en bruinvissen. We gingen langzaam de landschappelijke en natuur-
waarde van het Waddengebied onderkennen. Vanaf de oprichting van de ‘Planologische kernbeslissing 
Waddenzee’ in 1980, gingen we het gebied behouden en zelfs herstellen als natuurgebied. Vanaf 1998 deden 
geruchten van een mogelijk beschermde status van het Waddengebied de ronde. Uit angst voor te veel 
beperkende maatregelen stemden Eilanders in 2001 tegen de Werelderfgoed status. Langzaam maar zeker 
veranderde de stemming en werd het Waddengebied op 26 juni 2009 door Unesco officieel tot werelderf-
goed gerekend. Het is een van de laatst overgebleven grootschalige, bij eb droogvallende ecosystemen, waar 
natuurlijke processen blijven functioneren. De Waddenzee kent een grote rijkdom aan voedsel, het vroeg 
verwarmde water en de afwezigheid van roofvissen maakt het een perfecte kraamkamer voor vele vissoor-
ten. Vissen als de schol, schar en tong groeien hier op. Maar ook voor de paling vormt het waddengebied, als 
overgangsgebied tussen zoet en zout water een belangrijke rol. Nergens in Nederland zijn er daarom zoveel 
vogels te zien als in het Waddengebied. Voor miljoenen vogels is het waddengebied daarom van levensbe-
lang. Ze brengen er de winter door, broeden en in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektoch-
ten van het Hoge Noorden naar Afrika. Enkele bijzondere soorten die hier voorkomen om te foerageren: de 
Bonte Strandlopen, Grutto, Tureluur, Visdief, Strandplevier, Bruine Kiekendief, Kieviet, Lepelaar, Dwergstern, 
Zeearend en Wulp. Vandaar dat het Waddengebied ook veel vogelaars aantrekt om deze bijzondere vogels 
door hun verrekijkers te bestuderen. Naast een plek voor vogels en vogelaars zijn de Waddeneilanden ook 
een populaire vakantiebestemming. Het gebied trekt ongeveer 1,3 miljoen vakantiegangers per jaar. Tussen 
1900 en 1950 kwam de belangstelling voor baden in zee op, hiermee kwamen de eerste badgasten naar de 
eilanden. Sindsdien is de recreatie en toerisme hier sterk toegenomen om te genieten van de rust, rijke na-
tuurgebieden, zee en pittoreske dorpjes. Toerisme is voor de eilanders van groot belang geworden. Veel zijn 
werkzaam in kleinschalige voorzieningen als hotels, pensions, zomerhuisjes en kampeerterreinen. 

Referenties
 - http://www.waddensea-worldheritage.org 
 - http://www.regiocanons.nl/flevoland
 - https://www.deafsluitdijk.nl/themas/historie/
 - https://anderetijden.nl/aflevering/349/De-Afsluitdijk
 - https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
 - http://www.fryslansite.com/landschap/info/landschap/kaart/intro.htm
 - http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/1-Waddeneilanden.html
 - https://www.allefriezen.nl/deelnemers/deelnemer/id/29
 - http://www.waterschapserfgoed.nl/geschiedenis-friese-waterschappen/
 - http://www.civieletechniek.net
 - http://www.cbs.nl

en kunnen vissen meeliften op de bewegingen van de getijden om te migreren naar het zoete water. De 
migratierivier richting het IJsselmeer wordt het water geleidelijk zoeter. Hier ontstaat een dynamisch 
brakwater gebied, de vissen kunnen wennen en er ontstaan bijzondere vegetatie. 

Al ruim 80 jaar beschermt de dijk ons tegen overstromingen. Tegenwoordig is de Afsluitdijk een icoon 
voor de Nederlandse waterbouwkunde en trekt duizenden bezoekers per jaar. De komende jaren wordt 
de dijk versterkt om de toekomstige zeespiegelstijging op te kunnen vangen. Én bij Kornwerderzand 
wordt de kronkelige vismigratierivier gebouwd, die de Waddenzee met het IJsselmeer op natuurlijk wijze 
met elkaar verbindt. 

NOORD  (WADDENGEBIED)

Samengevat
Tientallen duizenden jaren geleden bestonden de Waddeneilanden nog niet. Er was hier nog geen zee. Het 
was koud en droog. Toen de temperatuur 10.000 jaar geleden steeg stroomde de Noordzee vol met water 
en begon de zee zand af te zetten op de lijn van de Waddeneilanden. Strandwallen ontstonden en groei-
den uit tot duinen met erachter veenmoerassen. Duizenden jaren later begon de zee door de strandwal 
heen te breken en ontstond van Alkmaar tot Vlieland een Zuidelijke strandwal en van Terschelling naar 
Ameland een Noordelijke strandwal. Een herhaling van doorbraken zorgden ervoor dat 1000 v Chr. de ei-
landen vorm kregen ongeveer zoals we ze nu kennen. De eerste mens zette voet aan wal. Maar pas in de 
8e eeuw na Chr. was hier sprake van permanente bewoning. Het dorp ‘Stryp’ op Terschelling is gebouwd 
in de 9e eeuw. Maar de zee bleef land wegslaan. In de 16e eeuw werden de eerste dijken gebouwd om het 
land te beschermen. Maar de eilanden bleven bewegen, het waren ‘Wandelende eilanden’. Verschillen-
de dorpen verdwenen in de zee. De watersnoodramp van 1825 was zo rampzalig dat plannen werden 
gemaakt de Waddenzee in te polderen. Maar dit zou afwatering problemen opleveren. Van dit plan werd 
in 1872 alleen een 8,7 kilometer lange dam van Holwerd naar Ameland gebouwd. Na de stormvloed van 
1953 waren er opnieuw plannen voor inpoldering. Maar dit werd tegengehouden door de voorloper van 
de Waddenvereniging, de ‘Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee’. De natuurwaarde van 
het gebied werd langzaam erkent. Een uniek getijden landschap met getijdengeulen, zeegras-weiden, 
mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen.  Een rust- en kraamgebied 
voor miljoenen bijzondere vogels. Vandaar dat in 2009 het Waddengebied tot UNESCO Werelderfgoed is 
uitgeroepen. Naast vogelaars trekken de eilanden met hun rust en natuur tegenwoordig gemiddeld 1,3 
miljoen recreanten en toeristen. 

Verhaal Waddengebied
We gaan terug naar de tijd na de koude periodes van IJstijden. Het klimaat begon langzaam aangenamer 
te worden, het werd warmer. In deze steentijd, 11.000 – 5000 jaar geleden, steeg de zeespiegel met 
ongeveer 40 meter door het smeltende ijs. De voorheen droge Noordzee, stroomde helemaal vol. Aan de 
rand van de Noordzee, de lijn van de huidige Waddeneilanden, zette de zee zand af en ontwikkelde hier 
strandwallen. De strandwallen blokkeerden de afvoer van het smeltende grondwater uit Friesland en 
vormde dikke veenmoerassen. Het Waddengebied en Friesland waren in die tijd één groot veengebied. 

Oorspronkelijk bestond de rand van de Wadden uit een onafgebroken lijn strandwallen. Maar niet voor 
lang want 5000-2000 jaar geleden begon de zee op zwakke plekken door te breken. Als eerste op de 
plek waar nu Terschelling en Ameland liggen, de plek waar het riviertje de ‘Vlie’ stroomde. Hierdoor ont-
stonden twee lange strandwallen. De westelijke liep van Alkmaar tot Vlieland, de Noordelijke van Ter-
schelling naar Ameland. In de periode daarna volgde meerdere doorbraken. De zee had vrij spel en vorm-
de langzaam de gestalten van de Waddeneilanden. Rond 1000 v Chr. werd de zee rustiger en ontwikkelde 
de strandwallen zich tot zandduinen. Rond deze tijd zetten de eerste mensen voet aan wal. Maar pas na 
het begin van onze jaartelling, in de 8e eeuw na Chr., gingen we de Waddeneilanden permanent bewonen. 

Op Terschelling bouwen we in de 9e eeuw het eerste kerkdorp ‘Suryp’ of ‘Stryp’ gebouwd. Maar echt veilig 
was het er nog niet. De zee had grote invloed op de eilanden, stukken aangewonnen land werden telkens 
weggeslagen, zoals de waardgronden Eyerland van Vlieland. Terschelling was in die tijd bijvoorbeeld maar 
15 kilometer lang, tegen ruim 28 kilometer nu. We kregen er genoeg van telkens ons kostbaar geworden 
land in te moeten leveren aan de zee. In de 16e eeuw gingen we dijken bouwen. De eerste was begin 1500 
op Terschelling, de zeedijk tussen Stryp, Wolmerum, Hoorn en Oosterend. Maar de Waddeneilanden ble-






