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Donk (rivierduin), ontstaan in de ijstijd, 10.000 jaar geleden.

Oude plekken van bewoning (klooster)

Hier: buurtschap De Donk, terecht gekomen in een ontgonnen landschap



Eerste ontginning vanaf de 10de eeuw. Tweede fase van de ontginning 11de eeuw

Ontginning van het ‘wildernisareaal’ vanaf de oeverwallen

In de diepte het veen in, in de breedte langs de rivieren. Langs de rivieren dijken gemaakt. Vanaf 12e eeuw ook ontginning 
venen landinwaarts. Veenriviertjes en gegraven weteringen. Hoge veenkussens afgegraven, rivieren nu hoger dan het land, 
toen afstroomrivieren.



Wildernisareaal:

Bisschoppen van Utrecht
Graven van Holland
Lokale heren zoals die van Arkel



Tiendwegen nabij 
veenstroompjes en 
rivieren, veenkades

Functie in 
waterbeheersing
Belasting op de oogst 
(tienden)



Deltawerken van de waarden

• 1230-1235 Lekdijk onder Floris IV
• Aanvankelijk afwatering  via veenriviertjes Giessen en Alblas
• 1277 dwarsdijk aangelegd wegens overstroming agv

bodemdaling: Zouwedijk van Lek naar Waal -> geboorte HHS
• 1284 Vijf heeren besloten de Diefweg op te hogen tot een 

dijk. Waterstaatkundig eenheid, heemraden en dijkgraven.
• Zakking maaiveld door ontginning en inpoldering
• 1285 afdamming Hollandse IJssel bij Klaphek door Floris V om 

overstromingen bij Haastrecht te voorkomen. Lek werd 
hoofdafvoerkanaal, 

• 1280 en 1281 Alblas en Giessen afgedamd, sluizen in de 
dammen, hoog rivierwater kon zo niet meer vrij de waard 
instromen.

• Afwatering via G en A steeds moeizamer: Lekwater stond laag 
bij Elshout/Kinderdijk. 1365 Albrecht van Beieren geeft 
toestemming voor uitwateringskanaal door Nederwaard naar 
Elshout, paar jaar later ook de Nederwaard eigen kanaal.

• Nog niet voldoende – molenplan 17e eeuw, Hooge Boezem 
water omhoog pompen. Pas 18e eeuw financieel mogelijk.  
Tweedeling, nu nog, tussen Oostelijk deel Overwaard, 
waterde via de Giessen af op de Merwede, en het westelijk 
deel, Nederwaard, loosde via de Alblas af op de Noord.

Kaart van West-Nederland, Pieter Bruijnsz., 1591. Noord-Hollands Archief



Molenprotheses: Kinderdijk rond de Arkelse dam
‘Ik heb zo’n respect voor de autochtone 
Alblasserwaarders en hun voorgeslacht dat 
het me kan overvallen. Het is niet te begrijpen 
dat die mensen het niet hebben opgegeven, 
dat zij niet zijn weggetrokken terwijl hun 
woongebied tientallen malen onder water 
heeft gestaan. Eenmaal wel eens zeven jaar 
lang.’

(- J.W. Ooms, protestants-christelijk schrijver 
uit Groot-Ammers)



Arent Arentz, Boeren, jagers en vissers, wipmolen ca. 1625 (Rijksmuseum)

‘De Nederlandse landbouw in de 17e eeuw was het meest vooruitstrevend van de Westerse wereld. Omdat goedkoop graan (en 
hout) door Baltische staten werd geproduceerd, konden Hollandse boeren zich specialiseren: gewassen voor olie, hennep en 
zeep, melk, boter, kaas, groente en fruit. (De Vries 1974)



1716



Kinderdijk: aanvoerkanalen, acht molens en drie boezems

Innovatie: vijzelmolens sinds 1630, toegepast bij diepere bemalingen 
(> 1,5 meter) als alternatief voor een molentrap



Nooit ontveend – ivm het veel as 
veroorzakende bosveen.
Kaart: Tirion 1750





Brug over de Lek, Gerard van Rooij (1961)
Maar ook: Giessen, Vlist, Alblas en Linge 



Hoornaar 1958









Bleskensgraaf, Wingerdse molen aan de Graafstroom



1983



Oscar van Alphen
Alblasserwaard
1983





Isolement

‘In den Bovenweerd was et altijd zo da’ me niet wiste dat 
Geurkum en Rotterdaam en Aamsterdam bestind kon.’

- Meertens Instituut, Interviews in de Alblasserwaard, ca. 1965



Terwijl de ruilverkaveling wordt gepland en uitgevoerd verandert ook de bevolking van de 
Alblasserwaard…



1947: 84.000 inw
1956: 97.000 inw
1962: 105.000 inw
1962: minder dan 
10% agrarische 
beroepsbevolking
1956: 10.000 
forensen



‘Ondanks de industrialisering zijn de waarden nog steeds de best 
bewaard gebleven gebieden, bevolkt door een speciaal slag mensen, ruig 
en stug, soms ook traag en zwaartillend, maar anderzijds ook 
evenwichtig, goedmoedig en met een geestelijke zelfgenoegzaamheid, 
het boerenwerk eigen.’ (Barendse en Terlouw (1977)

Boerderij met vloeddeur in Molenaarsgraaf, 1956





Minister Sicco Mansholt
uit Ulrum (Groningen)
> 1958 Landbouwcommissaris EEG

Trauma hongerwinter > grootschalige transformatie agrarische sector (schaalvergroting, 
ruilverkavelingen, opschaling boerderijen, samenwerkingen, importheffingen, vergoedingen 
voor export). 1954 gemeenschappelijk landbouwbeleid EEG – iedere investering in 
productieverhoging was rendabel. 

Boeren protesteren tegen schaalvergroting, jaren vijftig

‘De mogelijkheid van een
onafhankelijk bestaan, hoe 
sober ook, is de boer meer 
waard dan de mogelijkheid van 
grooter inkomen in een 
anderen levensstaat
socioloog dr. P.W.J. van den Berg uit 
Langerak, Het karakter der 
plattelandssamenleving, 1941



‘In de Alblasserwaard staan grote 
dingen te gebeuren, want dit oude 
cultuurlandschap behoeft dringend 
verbetering. Kilometers lang liggen 
nu de smalle lange akkers achter 
de boerderijen, in de winter 
grotendeels onbereikbaar, omdat 
goede verharde landwegen 
ontbreken en de slappe grond na 
enige regen onberijdbaar wordt. 
Het land ligt nu nier meer achter de 
boerderij waarbij het oorspronkelijke 
hoorde, maar her-en-derwaarts 
verspreid. Vetes, die geslachten lang 
voortduren, ontstaan in zulk een tijd. 
Steeds geringer worden de 
inkomsten van de boeren, omdat 
de omstandigheden het hun 
onmogelijk maken hun bedrijf op 
moderne leest te schoeien.’

-
Excursieboekje Alblasserwaard, ca. 
1960

1958

Diagnose: onverharde wegen, lange akkers en slappe grond, 
weilanden te ver van de boerderij



Advies natuurwaarden Alblasserwaard door R.J. Benthem, hoofd afd. Landschapsbouw Staatsbosbeheer, 1964





Hoogste kostprijs van melk, 30,4 gulden per 100 kg



In de periode 1959-1964 
worden allerlei onderzoeken 
gedaan naar opbrengst, 
herorganisatiemodellen, etc. 



Er wordt een proef gedaan, 1955

Giessen-Nieuwkerk

• 800 ha

• 5 km verharde wegen

• verplaatsing 10 boerderijen

• aanleg van een middenweg 
(C.M. van Houwelingweg)

• landschapsplan van SBB voor 
aanplant van wilgen, 
populieren en linden langs 
wegen en waterlopen



Over de aanleg van de eerste ruilverkavelingsweg 
in de Alblasserwaard:
‘De grootste moeilijkheden leverden de tientallen 
slootkruisingen op. Ter plaatse ontbreekt het 
kleidek, dat hoewel zeer miniem, toch zoveel 
mogelijk gespaard dient te worden. Zou men 
zonder meer zand in de sloten gestort hebben, 
dan waren ongetwijfeld na korte of lang tijd diepe 
uithollingen in het wegdek ontstaan; het zachte 
veen wordt nl. door het zand in elkaar geperst. 
Om deze uithollingen te voorkomen, groef men 
eerst de sloten ter plaatse van de weg wat uit. 
Daarna bracht men onder het toekomstige 
waterpeil een vloer van houtvezelbalen aan. 
Hierop vindt het zandlichaam voldoende steun. 
Ten zuiden van de weg groef men een nieuwe 
polderwatergang, met een vliet met het gemaal 
verbonden. De overtollige grond gebruikte men 
om de dwarssloten te dempen. Dit heeft een 
gemakkelijker exploitatie van de boerderijen tot 
gevolg.’ (1958)
- De boer hoeft geen omwegen meer te maken
- Moderne boerderijen
- Minder tijd verloren-moderne machines



PLANECONOMIE
GEBASEERD OP GROEI

BABYBOOM

Structuurplan 1943, 
Verhagen, Kuiper en 
Gouwetor

Doelstelling Rijk: niet 
zeehavengebonden
industrie



22.000 hectare, 87,5 miljoen gulden. Het plan houdt in:
- Wegen. Was 8m verharde weg per ha, 15 m nodig. Op slappe grond in diepe 

polders wenselijk niet meer dan 800 á 1000 m door land te rijden (veel tijd, 
beschadiging grasmat). Nieuwe wegen indien mogelijk langs bestaande 
weteringen gelegd (minder kostbaar). Agrarisch verkeer niet meer over 
provinciale wegen. 103 km verharde wegen, waarvan 90 km landbouwwegen 
en 13 km provinciale en tertiaire wegen. 35 km weg verbeterd.

- Hoofdafwatering over het algemeen goed. 9 van de 32 polderbemalingen 
moeten worden verbeterd. Voor elke polder meest gewenste peil vastgelegd 
(vaak (lichte) verlaging).
‘Wel zij reeds thans opgemerkt dat een vrij sterke peilsverlaging, die 
landbouwkundig op korte termijn voordelen kan bieden, tot periodieke 
verdroging van de bovengrond kan leiden en in bouwkundig opzicht ernstige 
bezwaren kan opleveren voor de fundering van bebouwing en kunstwerken.’

- Kavelinrichting. Vergraven en dempen van sloten, aanleggen van 
perceelsverbindingen.

- Verplaatsing van (geschat) 135 boerderijen. Aan de achterkant van de 
polders voor optimale verkaveling. Verlaten bedrijfsgebouwen overgenomen 
door Stichting Beheer Landbouwgronden.

- Boerderijvergroting, 290 boerderijen, richtlijn 20-25 ha
- Landschapsplan. Bestaand landschapsschoon in nieuwe verkaveling 

ingepast: grienden, eendenkooien, wielen, weteringen, riviertjes, donken, 
etc. Groot deel van de wegen onbeplant om kenmerkende openheid van 
Alblasserwaard te behouden. Nieuwe boerderijen met erfbeplanting 
omgeven

- Recreatie, toekennen grond aan openbare lichamen (gemeentes, provincie, 
Rijk)

1964



Uit Rapport voor de ruilverkaveling Alblasserwaard, 1964



Bodemsamenstelling,  Rapport voor de ruilverkaveling Alblasserwaard, 
1964



Wegenplan



1965 Landschapsplan 
ruilverkaveling 
Alblasserwaard
(niet uitgevoerd)
Aantasting zondagsrust

Wel: kleinere 
boselementen

N216 Schoonhoven-
Gorinchem

128 km nieuwe wegen

116 nieuwe 
boerderijen

automatische 
drinkbakken, 
melkmachines, 
mestafvoer via 
lopende band
> Hoogste 
melkdichtheid per ha.







Zouweboezem, mei 2021: Blauwgraslanden, vroeger het achterste deel van de lange percelen die niet bemest werden en door verschraling een
soortenrijke beplanting kenden: Spaanse ruiter, blauwe en groene zegge, vandaar de naam blauwgraslanden. 100.000 hectare in de 19e eeuw –
de kunstmest en later de ruilverkavelingen zorgde voor het verdwijnen



Recreatie en natuurgebieden
1964





‘Het cultuurpatroon vertoont overwegend traditionele kenmerken: geringe scholing, weinig 
coöperativiteit, weinig belangstelling voor verenigingen en organisaties, geringe gerichtheid op 
voorlichtings- en communicatiemiddelen, weinig oriëntatie buiten de eigen samenleving.’

‘De Langerakse boer praat niet graag. Het enige café in Langerak heeft ten aanzien van de 
onderlinge contacten tussen boeren geen enkele functie. Men zal er geen enkele boer 
aantreffen, “daar dit niet hoort”. Men beperken zich tot de buren en de familieleden. De meeste 
contacten vinden plaats op het land of tijdens het werk.’

‘Ruilverkaveling zal grote sociale veranderingen teweeg brengen, die niet alle even gemakkelijk 
te accepteren zijn. De boer wordt in zekere mate gedwongen zich aan de snel veranderende 
wereld aan te passen, waarvan hij niet altijd het nut en de directe noodzaak inziet. Vooral de 
boer die “boer-zijn” niet als het aan het hoofd staan van een onderneming wil zien, maar het 
veeleer als een levenswijze beschouwt, zal vaak afwijzend staan tegenover verandering.’

‘Er is wel twijfel en kritiek ten aanzien van de huidige situatie, maar de Langerakse boer laat zich 
bij het zoeken van een oplossing in eerste instantie leiden door het verleden. De voorlichting 
moet dus extra aandacht schenken aan het verduidelijken van de verbeteringen in de toekomst.’

‘Een kleine meerderheid heeft een positieve houding tegenover ruilverkaveling. In Langerak 
bezitten de boeren met een ongunstig oordeel driemaal zoveel grond als boeren met een 
gunstig oordeel.’

Houdingen en weerstanden tegenover ruilverkaveling



Argumenten voor:
- Land te veel versnipperd, kost te veel tijd en arbeidskosten
- Verbetering gebouwen
- Het hoeft niet veel te kosten (vooral kavelruil, geen nieuwe wegen e.d.)
- Snel actie, later gaat het nóg meer kosten (‘we zijn toch al gedeeltelijk kind van de staat met regelingen enz.’)
- Versnippering door aanleg rijksweg en spoorlijn oplossen

Argumenten tegen:
- Te veel kosten voor de boeren, ‘diep in de schuld en daar houd ik niet van’. ‘Voor een boer met een bedrijf van 20 ha is 

er toch geen sprake van kostenverlaging bij een betere verkaveling of ontsluiting, als hij met 1 zoon werkt. Ook bij een 
betere verkaveling blijft het een 2-mansbedrijf, alleen kan hij het niet doen. Voor een werktijdverkorting (2 uur per dag) 
heeft hij geen offers over’. 

- ‘Kan het niet zonder die wegen?’
- Dorpsgemeenschap verbroken door boerderijen achterin het land te plaatsen
- ‘Je hecht ook wel wat aan je eigen land, heb je bewerkt en goed opgezeten’
- Geen geloof in ‘de nieuwe orde’, waaronder ruilverkaveling
- Boerderijen hoeven niet almaar groter, ‘de grote eigenaren palmen maar land in’. ‘Een bedrijf van 8-10 ha vind ik 

ideaal, hij [de boer] is dan vrij en zelfstandig.’ 
- Voor goede grond zullen we ‘prut’ terugkrijgen, want er is hier veel prut. ‘Geen animo om in de polder te gaan zitten, 

het is daar zo nat’. 

Opmerkingen betreffende de ruilverkaveling gemaakt tijdens soc. onderzoek opleiding en 
beroepskeuze boerenzoons (jaartal onbekend)



Terughoudendheid investeringsbereidheid:
- Onvoldoende vertrouwen in de toekomst (verlangen 

bestaanszekerheid sterker dan verlangen hoger inkomen), 
groei macro-economie ‘kan nooit zo blijven duren’.

- Vrees om risico’s te nemen 
- Onvoldoende inzicht in bedrijfsmogelijkheden (zekere voor het 

onzekere)
- Afwijzende houding tegenover nieuwe methoden
- Accepteren van ongunstige inkomensverschillen t.o.v. andere 

beroepscategorieën
- Uitgaven moeten eerst verdiend worden

Schuld tast eer aan, niet degelijk, hoort niet, schande, dan ben 
je geen goede boer

- Onvoldoende kennis van krediet mogelijkheden + 
bedrijfskrediet wordt ervaren als persoonlijke schuld

- Zelfstandigheid prijsgeven

Jongere boer wel sterkere investeringsbereidheid dan oudere boer



“Enorme meerderheid”: 692 eigenaren tegen, 382 vóór, maar 5.300 waren niet aanwezig en zij die niet 
aan de stemming deelnemen werden geacht hun toestemming tot ruilverkaveling te verlenen. 135 
nieuwe boerderijen (ca. 25 ha per stuk), 290 boerderijen vergroot (tot ca. 20 ha).



‘Onze kostbare polders’
Mr. J.A. Freseman Gratama (oud-ambtenaar landbouw ministerie EZ)

‘De ruilverkavelingstoestemming over de Alblasserwaard is niet op 
acceptabele democratische wijze tot stand gekomen. En ook op 
wettelijke, economische, sociale en ruimtelijke ordeningsmotieven 
behoort deze afgewezen te worden.’

- Voldoet niet aan de eisen uit het Meerjarenplan voor 
ruilverkavelingen van de Cultuurtechnische Dienst (o.a. het gebied 
moet minstens 30 á 40 jaar agrarische bestemming houden, de 
gunstige verhouding tussen de baten en de kosten is niet zeker)

- Ondemocratisch besluit, beïnvloeding door 
Voorbereidingscommissie, overheid is ook eigenaar en heeft dus 
ook een stem

Ze dragen ‘harde’ argumenten aan, maar tussen de regels door lees je 
de emotie, de onzekerheid, het controleverlies en de machteloosheid: 
‘In de praktijk betekent dit dat de Cultuurtechnische Dienst het plan op 
eigen houtje en naar hartenlust wijzigt. Dat kan voor bepaalde 
eigenaren niet onaanzienlijke schade meebrengen.’

1968



Werkgroep ‘Voorlichting ruilverkaveling Alblasserwaard’, notulen 1967-1969





‘Waar Schakel en zijn mannen in hun verkavelingsmarathon mee te 
maken hadden was het veranderend politiek denken over ruimtelijke 
ordening en economie. Gaandeweg kwam het milieu in de mode, ging 
men steeds grootschaliger denken tot de laatste jaren toen duidelijk 
werd dat er juist te veel melk werd geproduceerd.’ Interview met 
Schakel door Algemeen Dagblad

Maarten Schakel (1917-1997) – motor van de ruilverkaveling

Verzetsman (‘Jan Snor’)
40 jaar Burgemeester Noordeloos, Hoogblokland en Hoornaar (1946-1986)
22 jaar voorzitter van ruilverkavelingscommissie (1965-1987)
16 jaar tweede kamerlid ARP (1964-1981)

‘De rol van de voorzitter Schakel in de realisering van het landschapsplan kan 
moeilijk worden overschat. Hoe het in de commissie ging: zoals gebruikelijk werd 
tijdens de vergadering de gemeentepost die de bode bracht getekend. Ik 
presenteerde het plan en de hele commissie rolde over me heen met 
tegenargumenten. Dat ging zo een poos door. De voorzitter was klaar met de post, 
schoof de stapel aan de kant en zei: ‘heren, ik heb goed geluisterd naar de plannen, 
ik vind het goede voorstellen en vind dat we het moeten accepteren.’ Iedereen 
zweeg! VZ: ‘Volgende agendapunt.’ Wat een gezag had die man!’ Jan de Boer, 28 
december 2021

Maarten Schakel in 1987



VERSNELLING: WERELDHANDEL IN AGRARISCHE PRODUCTEN

2015: productie boeren vijf keer zo hoog als in 1950. 
Gevolg: boterberg en melkplas

Innovatie, schaalvergroting en mechanisering. Dubbele prijs:
- Eerst de bodem uitgeput
- Door te hoge productie lagere melkprijs.
Melk werd weggegooid… Boeren gecompenseerd voor overproductie, het begin van 
het subsidiëren van boeren

‘Ik dach zo, ‘t zal wel vooruitgang zijn wanneer ze – eh de mense veele melk lieten 
drinken. Nee, ik vind ‘t een schrille tegenstelling. Wij krijge vijf, zes cente minder voor de 
liter een eh bij de melkboer betale jullie twee cente per liter meer.’
- Meertens Instituut, Dialectenbank – Bleskensgraaf, ca. 1965

Vanaf 1950 stimuleerde het Nederlands Zuivelbureau de consumptie van koemelk met 
mascotte Joris Driepinter

Landbouwoverschotten, grotere mestproductie en een hoger gebruik van kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen, dat was de oogst van Mansholts beleid.

Bron: CBS, Nederlandse Landbouwproductie 1950-2015, 31-01-2017



‘U rijdt nu door de rimboe van de Randstad Holland, waarvan altijd beweerd wordt 
dat er geen rust en ruimte meer te vinden zouden zijn. Stop dat fabeltje maar in de 
bagageruimte van uw auto.’ – Leo van Egeraat, 1966



1965



“In het oorspronkelijk summiere landschapsplan zaten art. 13 kavels in het westen voor openluchtrecreatie. De 
gemeenten zagen daar vanaf vanwege de verstoring van de zondagsrust. Ook vanwege het summiere karakter van 
het landschapsplan kwam de behoefte op aan herziening. In 1976 presenteerde ik het nieuwe plan voor een volle 
zaal met boeren o.l.v. Maarten Schakel, de vz van de ruilverkavelingscommissie. Het plan is er ongeschonden door 
gekomen en volledig uitgevoerd. 150 Ha nieuwe bossen in het westen, een paar honderd ha natuurgebied in het 
midden (rondom De Donk) en 50 ha verspreide landschapselementen. In het oorspronkelijke plan zaten 
wegbeplantingen en kleine natuurgebiedjes.” – Rien van den Berg, 12 december 2021

Stedelijke invloed: Herziening landschapsplan 1976

'De inzichten op dat punt zijn gewijzigd, dat is juist. Maar ook wij hadden al een groot bos gepland in het westen 
van de Alblasserwaard. Dat is niet doorgegaan omdat de betrokken gemeenten als Rotterdam en Dordrecht en 
ook de provincie niet wilden betalen. En dat zullen ze ook nu niet willen of niet kunnen.’ – Maarten Schakel, 1987 
(voorzitter Ruilverkavelingscommissie)

‘Bij het bepleiten van niet agrarische zaken maakte je je als lid van de PC niet populair. Aan de horizon in het westen rukte de verstedelijking op. 
Toen duidelijk werd dat de groene ster geen haalbare kaart was, zaten we met een probleem. Als je dat gebied uit de plannen liet vallen, bleef er 
van natuur en landschapsdoelstellingen weinig over. Wij hebben toen aangegeven dat de evenwichtigheid in de plannen daarmee in het geding 
zou komen en hebben bepleit met name in het westen van de waard bos aan te leggen met een landschappelijke functie, als overgang tussen de 
verstedelijking en het agrarische landschap. Wat bij de uitvoering speelde was dat van hogerhand er veel druk was om snelgroeiend boomsoorten 
te planten. De prognoses waren dat er binnen 20 jaar een acuut tekort aan hout zou zijn. Vandaar erg veel snel groeiende populierenklonen wat in 
het latere beheer voor extra kosten zorgde omdat de houtprijzen niet de verwachte stijging hadden doorgemaakt. Zonder die druk hadden we 
meer eik en es geplant.’  Jan de Boer, 29 december 2021



Herziening landschapsplan 1976



Slingelandseplassen, Ellen Brandes
Recreatieobjecten





Gevolgen van de ruilverkaveling in de Alblasserwaard

In 1987 wordt de ruilverkaveling van de Alblasserwaard afgerond met de opening van een brug bij Langerak



De uitdagingen van nu

Protesten tegen het eindeloos ophogen van de dijken na hoog water
Een minister (Smit-Kroes) en haar ambtenaren die iets durven
Plan Ooievaar, een nieuwe aanpak voor de rivieren (1987) 



NNAO 1987 Kritisch scenario voor Nederland in 2050 WUR, Nederland in 2120
Bakker, Van Beek, Hartman, Nassuth



Groene Hartpact 2005

‘De steden staan met hun rug naar het groene hart’

‘Het groene hart is het park van de Randstad’

‘Aanleg van 20.000 ha. parkbos, in eenheden van minimaal 1000 
hectare.’

‘Mensen zijn best bereid iets extra’s te betalen voor het gebied waar ze 
in recreëren.’

‘In 2012 moet de gehele zuivelproductie van het groene hart regionaal 
afgezet worden.’

‘Functie volgt peil; over grotere oppervlakken één peil invoeren.’

‘De publiek-publieke afstemming is een steeds groter probleem, veel 
meer dan de publiek-private afstemming.’

Stuurgroep en Kwaliteitsatlas

2010

Voorloper groene hart
2008



Scheurende dijken door droogte bij Reeuwijk

Water vasthouden bij Haastrecht

Nieuwbouwwijken bij Schoonhoven

Groote Haar bij GorinchemEnergielandschappen
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Stikstofuitstoot en -depositie

Toenemende droogte
Infrastructuur 
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Nieuwe natuur


