
De moeizame drooglegging van de Zuidplas; 
lezing door Gerdien Tober op 27 mei 2019 

 

Financieringsproblemen, lastige veenlagen, 

angst voor polderkoorts, veenbonken, de 

Belgische Opstand: de plannen voor 

drooglegging van de Zuidplas zijn 

decennialang met tal van problemen 

geconfronteerd die voor af- dan wel uitstel 

zorgden. Uiteindelijk mag de 26-jarige 

ingenieur Jan Anne Beyerink in 1826 het 

definitieve plan opstellen, en dan nog duurt 

het dertien jaar voordat de Zuidplaspolder is 

gerealiseerd. Met behulp van twee 

stoomgemalen (een landelijke primeur), 21 

windmolens, 1477 noeste werkers en 402 

vaartuigen. 

Gerdien Tober-Doorn schetste voor de 

toehoorders in Concordia op maandag 27 mei 

jl. het ontstaan van de Zuidplas en de 

historie van het bedwingen van deze Goudse 

‘waterwolf’. “Rond 1000 was de omgeving 

van Gouda moeras met veenmos en bomen. 

Eerst hebben we de bomen verstookt, daarna 

het veen. De Zuidplas is ontstaan doordat na 

1400 het veen in het gebied tussen 

Moordrecht, Nieuwerkerk, Zoetermeer, 

Zevenhuizen, Moerkapelle en Gouda steeds dieper is afgegraven. Doordat het gebied ruim onder de 

zeespiegel ligt, heeft het grondwater de lege ruimte gevuld.” 

 

 



In Gouda maken de bierbrouwerijen dankbaar gebruik van de nabijheid van zo’n grote voorraad 

veen (turf), maar de kostbare brandstof wordt ook verscheept. Uit een rekening van 1581 blijkt dat 

er dat jaar maar liefst 4 miljoen ton turf de stad is gepasseerd! Het betreft weliswaar een houten 

ton van 272 liter waar 200 turven in konden en geen moderne ton (1.000 kg), maar het is nog steeds 

een flinke hoeveelheid. Ruim honderd jaar later krijgen de zorgen evenwel de overhand. De 

waterplas brengt inmiddels een groot overstromingsrisico voor Gouda met zich.  

 
Het Hoogheemraadschap Schieland komt in 1695 met plannen tot drooglegging, het ambacht 

Zevenhuizen volgt in 1697 en Gouda en Rotterdam krijgen in 1700 een octrooi tot landaanwinning. 

Al deze initiatieven lopen echter dood, net als de plannen in de ruim honderd jaar daarna. 

Voornaamste reden: de verwachting dat de kosten van drooglegging hoger zullen zijn dan er ooit 

aan opbrengsten uit de drooggelegde polder kan worden gehaald. Koning Lodewijk Napoleon besluit 

in 1806 tot drooglegging, maar Jan Blankens plan verdwijnt in 1810 met het Koninkrijk Holland. 

Tober: “Koning Willem I heeft in 1816 de opdracht tot drooglegging gegeven, maar pas in 1821 was 

er overeenstemming en 

weer vijf jaar daarna kon 

Beyerink eindelijk aan de 

slag.  

In 1827 worden Ringdijk en 

ringvaart aangelegd, met 

dank aan de 1,8 miljoen 

gulden uit de koloniale kas, 

maar door de Belgische 

Opstand ligt het werk van 

1830 tot 1835 weer stil.” 

Veel Gouwenaars zien het 

project overigens niet 

zitten. “Bij de polder 

Bleiswijk zijn er 371 

mannen gestorven aan 

polderkoorts, een soort 

malaria. Veel mensen 



waren erg bang dat zoiets weer zou gebeuren.” 

Mede dankzij stadsdokter W.F. Büchner worden er twee hospitalen ingericht met zestig bedden en 

is er extra aandacht voor de gezondheid van de werkers. Dezen moeten met materialen en kleigrond 

vaak zo’n anderhalf uur varen om op hun werkplek te komen. Maar de voorzorgsmaatregelen 

werpen hun vruchten af. Bij de inpoldering van de Zuidplas komt niemand om. Het nieuwe gebied 

wordt verkaveld 

in stroken van 

40 bij 400 

meter, in het 

najaar van 1839 

wordt 1.000 

hectare aan 

koolzaad 

ingezaaid en in 

1840 wordt de 

eerste oogst 

binnengehaald.  

Hoewel er dus 

al bijna 

tweehonderd 

jaar in de 

Zuidplaspolder 

wordt geboerd, 

akkerbouw op 

de hogere 

(drogere) en 

veeteelt op de 

lagere (nattere) 

gronden, blijft het een lastig gebied. “Zware platen die dankzij het veen een slootje dichtdrukken, 

verticale damwanden onder het spoor die aanleg van kabels bemoeilijken, je maakt van alles mee”, 

aldus Tober. 

 

 
 

“We zitten er zo ver onder NAP, dat het gemaal Abraham Kroes zelfs in de droogste maanden van 

2018 nog twee uur per dag moest draaien om de boel droog te houden.” (JPvdZ) 


