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Leven op een vette kleilaag
 

KNNV-voorzitter Geert van Poelgeest
bij de Schipluidense weilanden waar
nog zogenoemde kreekruggen
zichtbaar zijn.
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Zo zag de bodemsamenstelling van
Delfland er in 1161 uit.
TEKENING KNNV DELFLAND

In de twaalfde eeuw waren het
barre tijden in de Hollandse
zuidwesthoek. Twee gigantische
overstromingen lieten een vettige
kleideken, van soms een meter dik,
achter: het Westlanddek. Op
enkele plaatsen is dat dek nog
steeds zichtbaar.

RIEN VAN DEN ANKER

 'De periode van 1100 tot 1300 is
bepalend geweest voor het
waterbeheer van Delfland anno
2017. Toenemende
bevolkingsdruk, zandtransport van
de duinen naar de Maasoever en
twee stormvloeden hebben hun
stempel op het landschap gezet.'

Geert van Poelgeest praat stellig,
gedegen en bijna op

dicteersnelheid. De voorzitter van
de afdeling Delfland van de
Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging
KNNV legt uit dat in die
middeleeuwen al de eerste
'wateraderen' zijn aangelegd.
Waterbeheer avant la lettre. Hij
noemt bekende namen als Gantel,
Lier en Spartel. Ook Gaag. ,,En die
zijn er nog steeds.''

Die KNNV-afdeling Delfland heeft
onlangs een rapport uitgegeven,
geschreven door dr. Cor Nonhof, bij
de vereniging de secretaris
natuurstudie. ,,In feite is het een
vervolg op een eerder verslag dat
hij met anderen schreef over de
twee overstromingen die deze
regio, vooral Delft en Westland, in
1133 en in 1162 teisterden", legt
Van Poelgeest uit.

Inklinken

Het nieuwe rapport behandelt het
waterbeheer van de tijd vóór die
overstromingen, tijdens en de
periode erna. ,,Er is gekeken hoe
het land en het water er toen
uitzagen, niet op basis van
bijvoorbeeld archeologische
vondsten, maar afgaand op - soms
door menselijk handelen
beïnvloede -(natuur)verschijnselen,
zoals inklinken, opslibbing en
(af)graven van rivieren en kanalen
en het aanleggen van dijken." Rode
draad én open deur, zo
verduidelijkt hij, is dat water altijd
naar het laagste punt stroomt.

Wiel

Na die overstromingen kwamen er
dus die, nu nog steeds
functionerende, 'wateraderen' -
voor opvang en afvoer - door
Delfland en Westland. Eeuwen
later kwamen er 'slagaders' bij,
zoals de Vlaardingervaart en ook
de Haagse Vliet die meer en meer
het waterbeheer in Delfland
bepaalden. Er waren in het begin
ook (lage) dijken waar het water op

sommige plaatsen overheen golfde.
En een vijvertje aan de andere kant
vormde een zogenaamd wiel.
Soms werd de dijk dan omgeleid
aan de andere vijverkant.

Samensteller Nonhof beschrijft de
samenwerking tussen mens en
natuur. Ook dat in vroeger eeuwen
het land veel hoger lag dan nu en
dat met name door ontginning later
veel gronden zijn ingeklonken.

Volgens Van Poelgeest is het effect
van die twee grote overstromingen
gruwelijk geweest, omdat de regio's
Westland, Delft en nog verder
oostelijk maandenlang onder water
stonden. ,,Daardoor raakten die
gebieden ruim overdekt met een
forse laag klei van soms wel een
meter dik. Geologen noemen dat
het Westlanddek." Hij beschrijft het
als een kleffe natuurdeken van
wisselende dikte, waar we iedere
dag over heen lopen. Alsof het een
geologisch geheim is vertelt hij,
bijna fluisterend: ,,Mooi detail: bij
Pijnacker - tot zover reikte die
tsunami-achtige kleistroom - ligt de
uiterste grens van die deken. Daar
is een mini-afgrondje van tientallen
centimeter zichtbaar: de rand van
het Westlanddek."

Kreekruggen

Ook in Delft is die plaklaag op
sommige delen aanwezig en
zichtbaar. Op bijvoorbeeld de Oude
Delft is te zien dat de afstand
tussen het waterniveau en de
bovenkant van de grachtenwand
veel groter is dan bijvoorbeeld bij
het verderop gelegen Rietveld.
,,Dat hoogteverschil, zeker een
meter, komt door de verschillende
diktes van het daaronder liggende
Westlanddek."

Bij Schipluiden zijn er, midden in de
weilanden, nog zogenoemde
kreekruggen (verhoogde beddingen
van dichtgeslibde kreken)
zichtbaar. Een geoefend oog is wel
nodig volgens Van Poelgeest, maar
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als je goed kijkt zijn
hoogteverschillen tussen stukken
met zand of kleibodem zichtbaar.
,,Die stormvloedstromen zakten op
bepaalde plaatsen dieper in het
land dan op andere. Daarom zijn
die bulten in het verder vlakke land
ontstaan.''

Het KNNV-verslag Waterstaat
Delfland 1133 tot 1285 is in twee
delen gratis te downloaden via
www.knnv.nl/afdelingDelfland/down
loads-natuurstudie
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