
Pak eens een laptop of tablet. Ga naar www.topotijdreis.nl. 
Zet de meter links op het jaar 1845. Je ziet een grote plas water
(donker) tussen Haarlem en Leiden. Zoom daarop in met 
het plusje. Het is de Haarlemmermeer. Ga nu naar 1846 en dan
verder (op de meter naar beneden). Wat gebeurt er en wanneer?

Probleem...
Nederland is een ’waterig’ land. Een groot deel van ons land grenst aan de Noordzee. Duinen en dijken
beschermen ons tegen de zee. Door Nederland stromen ook een paar grote rivieren. Denk maar aan 
de Maas en de Rijn. Nederland is de delta van deze rivieren: ze stromen bij ons in zee. Véél water dus. 
Veel stukken van ons land waren ooit water, maar zijn nu land. Dat zijn polders. Een polder is een stukje
land dat door mensen droog gehouden wordt. Als het eerst 
een meer of plas was en is drooggelegd door mensen, dan heet 
het ook wel een droogmakerij. Van alle polders in Europa ligt 
de helft in Nederland: wel 4000! Groot en klein.
Al in de Middeleeuwen maakten mensen stukjes land droog. 
Dan konden ze er wonen, dieren laten grazen én gewassen 
verbouwen. Een polder maken lijkt simpel: maak een dijk om 
het water, haal het water eruit en houd het voortaan droog. 
Zó simpel is het natuurlijk niet. Vanaf 1630 werden er 
windmolens gebouwd met een vijzel (grote schroef). Zo’n grote
schroef werd aangedreven door de draaiende windmolen. 
Men ‘schroefde’ het water omhoog en liet het zo buiten de dijk
lopen, in een sloot of vaart. Hoeveel water je zo weg kunt halen
heet het waterverzet. Kijk nu nog eens naar de kaart van 1845 bij Topotijdreis. De Haarlemmermeer was
een enorme plas water. Windmolens konden niet genoeg ‘water verzetten’ om deze plas droog te krijgen.

Oplossing?
In 1641 kwam meneer Leeghwater (zijn naam had hij zelf bedacht) met 
een plan. Er waren 200 vijzelmolens nodig om het meer droog te krijgen,
zei hij. Haarlem en Leiden waren niet blij, want ze verdienden geld met 
visserij en scheepvaart op het meer. En 200 vijzelmolens? Zou dat werken?
Leeghwaters plan ging niet door. In de eeuwen erna werd het meer steeds
groter en gevaarlijker: Leiden, Haarlem en Amsterdam kregen last van 
overstromingen. ‘De Waterwolf’ was de bijnaam van het meer.
In 1840 begonnen ze met het graven van een vaart om het meer heen: 
een ringvaart. De opgegraven grond vormde een dijk. Na acht jaar graven
waren vaart en dijk klaar (bovenste foto). Nu moest het water nog uit 
het meer gehaald worden, over de dijk, de vaart in. 
Er werden daarvoor drie grote gemalen gebouwd met een stoommachine
erin: bij Lijnden, bij De Kaag en bij Cruquius. Deze gemalen hadden een 
veel groter waterverzet dan windmolens. Lukte dit grootse plan wél?
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Lees verder →

Stoomgemaal De Cruquius

De vijzel of schroef: een simpele 
manier om water omhoog te brengen.



Opgelost!
Op de foto hiernaast zie je de ijzeren armen die uit het stoomgemaal
steken. Aan deze armen zitten enorme emmers. Die emmers lopen
beneden (in het meer) vol water. De armen bewegen omhoog, dat
doet de stoommachine die binnen staat. Zo komen de volle emmers
omhoog. Ze worden geleegd in een overloop die over de dijk in 
de Ringvaart uitkomt. 
De stoomgemalen hebben vier jaar staan draaien. Op 1 juli 1852 
was de Haarlemmermeer droog. Een sterk staaltje: zoiets was op 
de wereld nog nooit vertoond. In 1867 werd een mooie landkaart
van de polder gemaakt. Die kaart zie je op Topotijdreis bij 1867.
De Haarlemmermeer werd al snel bewoond. Nu wonen er meer 
dan 150.000 mensen, ongeveer de helft in Hoofddorp. De grootste
luchthaven van ons land, Schiphol, ligt ook in de Haarlemmermeer. 

Nieuw probleem + oplossing
De Haarlemmermeer ligt 4 meter láger dan de zee. Ja, ook
Schiphol dus. Dat betekent dat de bodem van het meer 
4 meter lager was de gemiddelde stand van de Noordzee.
Haal het water eruit, bouw een huis en je woont dus onder
zeeniveau. Dat is geen probleem, zolang de polder droog
gehouden wordt. Anders wordt een polder eerst drassig, 
daarna kletsnat en ten slotte weer een meer. Er komt zelfs
water gesijpeld dóór de dijk heen: kwelwater.
Hoe houden ze de Haarlemmermeer droog? Dan gebeurt nu
met moderne gemalen, sommige mét een ‘ouderwetse’ vijzel.
Er zijn er vier langs de Ringvaart. Er kan met deze gemalen 

nu 2100 kubieke meter (m3) water per minuut uit de polder worden gehaald, als het nodig is. Dat is meer
dan drie zwembaden vol per minuut! Elke polder in Nederland wordt droog gehouden met gemalen. 
Er zijn veel slootjes in een polder, om al het water te verzamelen. Dat komt terecht in de breedste sloot,
de boezem. De gemalen schroeven of pompen het water vanuit die boezem de polder uit. Droge voeten!

Vragen en opdrachten

A Woorden verklaren en tekenen
In de tekst staat een aantal dikke, schuine 
woorden. Maak een woordenlijst van deze 
woorden. Bij elk woord zet je de uitleg en maak 
je een kleine tekening. Op de tekeningen moet je
goed kunnen zien wat de woorden betekenen:

B Schrijven
Voordat ze gingen ‘inpolderen’ werd er een plan
geschreven. Jij bent eventjes meneer Leeghwater.
Schrijf zijn plan om de Haarlemmermeer droog 
te maken met windmolens. Hoe wil je dat doen? 
Alle informatie staat in de tekst (het maakt niet 
uit dat Leeghwaters plan ten slotte niet doorging).

C  Bouwen
Voor deze opdracht gaan jullie zelf proberen 
een plas water droog te maken. In de tekst lees je
hoe ze dat in het echt doen. Hoe ga jij het doen?
Begin met een plas water (bijvoorbeeld in een
zandtafel of in de zandbak). Waar komen de dijken?
Waar de vaart? Hoe maak je dat? Vergeet niet een
gemaal te bouwen (bijvoorbeeld van K-nex of Lego
of met emmers) dat écht werkt. Maak eerst 
een plan en overleg daarover met juf of meester.

Extra: maak een presentatie
De Haarlemmermeer is al lang niet meer 
de grootste polder van ons land. Kijk maar 
naar de Flevopolders en de Noordoostpolder. 
Maak met zijn tweeën een presentatie voor 
de groep over de inpoldering van één van die 
polders. Denk aan het droogmaken én het droog
houden. Zorg voor voldoende plaatjes en bereid je
presentatie goed voor. Gebruik boeken en internet.
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