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Als je vanuit de lucht naar ons land kijkt, zie je 
keurige akkers, rechte sloten, duinen langs de 
zee, dijken langs de rivieren en daarnaast veel 
asfalt en huizen. Niets wat je doet denken aan 
een rivierdelta. Toch is ons land ooit gevormd 
door de kracht van het water… 
Zo’n tien miljoen jaar geleden mondde de oerrivier 
Eridanos uit in zee op de plek waar Nederland nu 
ligt. De Eridanos was reusachtig; wel drieduizend

kilometer lang. De rivier ontsprong in het noorden 
van Scandinavië en liep door een groot deel 
van Noordwest-Europa. Miljoenen jaren was de 
Eridanos een bepalende factor in het Europese 
landschap. Nog steeds vind je in onze bodem 
materiaal dat de Eridanos heeft achtergelaten en 
diep verzonken in de Noordzee liggen de resten 
van de rivierbedding. 700.000 jaar geleden vaagde 
een ijstijd de rivier echter compleet van de kaart.

De kracht van ijs
De verschillende ijstijden hebben een belangrijke 
stempel gedrukt op de vorming van de landschap-
pen in Nederland. Tijdens de voorlaatste ijstijd, 
het Saalien tussen 150.000 en 100.000 jaar 
geleden, werd de noordelijke helft van ons land 
bedekt met een dikke ijskap. Die kap bewoog 
langzaam naar het zuiden en duwde zo de onder-
liggende grond omhoog. Er ontstonden stuwwallen. 

Daar waar een rivier in zee stroomt, bruist het vaak van het leven. De rivier splitst zich op in kleinere 
stromen die vol vis zitten. Vogels en andere viseters komen hier dus maar al te graag hun maag vullen. 
Ook drinkwater is te vinden. De grond is vruchtbaar door de afzetting van rivierklei en er is voldoende 
water om allerlei planten te laten groeien en bloeien. 
Dit alles maakt een rivierdelta tot een aantrekkelijke plek voor mensen en dieren. En laten wij nou het 
geluk hebben dat we precies op zo’n plek wonen. Want Nederland is eigenlijk één grote delta.

Speelbal van de natuur
Zo’n 8.000 tot 6.000 jaar geleden begon Nederland 
de vorm te krijgen die het nu heeft. Al bleef de 
kustlijn een grillig gebied dat steeds veranderde. 
De Waddenzee ontstond in deze tijd achter de 
duinen in het noorden. De hoogste duinen van toen 
vormen nu de Waddeneilanden. In het zuidwesten 
zorgde niet alleen de zee maar ook de Schelde en 
de Maas ervoor dat het land voortdurend onder 
water liep. Zeeland werd hierdoor pas vanaf de 
elfde eeuw een geschikte plek om te wonen. 
In die tijd ging de mens zich bemoeien met de 
natuur en werden de eerste gebieden ingepolderd.

Wie is de baas?
Met het winnen van land op het water kregen 
mensen stukje bij beetje meer invloed op de 
delta en de vorming van het landschap. Ze 
bouwden terpen om op te wonen. Ze maakten 
dijken langs de rivieren en zee om het water op 
zijn plek te houden. Ze legden grote stukken 
land droog. De veengebieden werden afgegraven 
zodat de turf kon worden gebruikt als brandstof. 
Uiteindelijk sloten mensen zelfs de zeearmen 
in Nederland af en maakten ze van de Zuiderzee 
een meer. 
De regie over het landschap is in de laatste 
eeuwen meer en meer overgenomen door de 
mens. Wij bepalen hoe ons land eruit ziet, 
waarvoor het wordt gebruikt en hoe het wordt 
ingericht. Je ziet het goed als je kijkt vanuit de 
lucht. Al blijft het natuurlijk altijd de vraag 
wanneer de natuur haar tanden weer laat zien.

Deze stuwwallen kun je nog steeds zien in de 
Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug.
Ook de loop van de Rijn en Maas veranderden 
door de ijskap. Eerst liepen deze rivieren naar 
het noorden, maar het ijs duwde ze in westelijke 
richting. Vanaf die tijd monden de rivieren uit in 
de Noordzee.

Amersfoort aan zee
Na het Saalien-ijstijdperk werd het in westelijk 
Europa koud en droog. De Noordzee viel droog en 
de wind bedekte Nederland met een dikke laag 
zeebodemzand. Een paar eeuwen later stroomde 
de Noordzee door de stijging van de temperatuur 
weer vol met water. De kustlijn verschoof soms 
tientallen kilometers landinwaarts. Zo kon het 
gebeuren dat in het gebied waar Amersfoort nu 
ligt de kustlijn liep. De overstromingen legden 
in de lage delen van ons land de basis voor het 
latere veenlandschap. Ook ontstonden er strand-
wallen, duinen, wadden en kwelders. 

Koud of vochtig
Tijdens de ijstijden was het klimaat droog. 
Zeewater werd opgeslagen in de ijskappen en de 
zeespiegel daalde. Het land was kaal, koud en 
winderig. Tussen de ijstijden door was het vochtig 
en leek het klimaat op dat van nu. Er ontstonden 
loofbossen in Nederland met hazelaars en eiken. 
Er leefden bosolifanten, nijlpaarden, neushoorns, 
herten en everzwijnen. Aan het einde van de 
laatste ijstijd leefden de eerste moderne mensen 
in ons land.

Land tussen
      rivieren en zee R U I M T E 

V O O R  D E 
R I V I E R
Nederland is en blijft een land waar het beheer 
van water veel aandacht vraagt. Dat zie je ook 
in het stroomgebied van de Rijn, IJssel, Waal,  
Nederrijn en Lek. In 1993 en 1995 stond het 
water van deze rivieren zo hoog dat de dijken 
dreigden te bezwijken. Het vee en een kwart 
miljoen mensen moesten uit voorzorg geëva-
cueerd worden. Voor de veiligheid wordt er 
nu meer ruimte gemaakt voor de rivieren. Het 
water heeft meer ruimte gekregen om zijn weg 
te vinden waardoor het niet meer tot het randje 
van de dijken stijgt. Zo is de zomerdijk bij het 
dorp Millingen langs de Waal weggehaald. Het 
water van de rivier krijgt de kans haar weg te 
zoeken naar allerlei nevengeulen. Er ontstaan 
ooibossen met eiken en populieren en het is 
weer een geschikt leefgebied geworden voor 
bevers.

De aanleg van de Deltawerken had grote gevolgen 
voor de natuur in de Biesbosch. Het Haringvliet was 
een zeearm die in 1970 werd afgesloten van de zee. 
Daardoor was er bijna geen eb eb vloed meer in de 
Brabantse Biesbosch. Dit had veel invloed op de 
planten en dieren in het gebied. Langzaam maar 

W A T E R  E R U I T  E N  E R  W E E R  I N
V U U R W E R K  I N  D E  W A D D E N Z E E
Het is misschien lastig om het je voor te stellen, maar 
160 miljoen jaar geleden lag er in het gebied waar nu 
de Waddenzee is een werkende vulkaan. Deze Zuid-
walvulkaan ligt tussen Harlingen en Vlieland op twee 

zeker ontstond er nieuwe natuur met veel rijkdom. 
Zeearenden vonden het gebied en sinds 2011 worden 
er jaarlijks  zeearenden geboren. In de jaren tachtig 
werden bevers uitgezet in het natuurgebied en de 
dieren doen het er goed.
In 2018 worden de Haringvlietsluizen op een kier 

gezet. Dan kan het zoute water naar binnen en wordt 
de invloed van de getijden weer groter. Zalmen en zee-
forellen kunnen door de sluis om eitjes te leggen in 
het zoete water. Dat trekt weer visetende vogels. Zo 
blijft de natuur voortdurend in beweging, geholpen 
door de mens.

kilometer diepte en heeft twaalf miljoen jaar lang 
regelmatig lavastromen uitgebraakt. De resten van de 
vulkaan liggen in de aardkorst verborgen. Uit boringen 
blijkt dat de berg nog steeds nagloeit. De temperatuur 

van de aardkorst is op deze plek dertig graden hoger 
dan op andere plekken. De vulkaan werd ontdekt in 
1970. Groot was de verbazing toen bleek dat gesteente 
in het boorgat van vulkanische oorsprong was.
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Boven: rammeltijd. 
Mannetjes rennen 
achter elkaar aan in de 
strijd om de gunst van 
het vrouwtje.
Midden: heel voorzichtig 
loopt een haas over het 
flinterdunne ijs naar de 
overkant van de sloot.
Onder: een vrouwtje 
kijkt toe hoe mannetjes 
met elkaar ‘boxen’ om 
haar gunst.
Rechterpagina: een jong 
haasje heeft het maaien 
van het gras overleefd 
en houdt zich nu schuil 
voor een ander gevaar: 
de ooievaar.
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Een grote zwerm 
spreeuwen vliegt 
over de rietvelden 
van Nationaal Park 
Lauwersmeer.

Volgende pagina’s: 
het lintdorp Jisp in 
natuurgebied Wormer- 
en Jisperveld. Het 
gebied ligt een tot twee 
meter onder zeeniveau. 
Talloze kleine water- 
molentjes zorgen 
ervoor dat de waterhuis- 
houding op peil blijft.©



Boven: een kievitskuiken scharrelt wat rond 
in het weiland.
Links: een grutto loopt terug naar het nest 
met eieren nadat zij samen met het mannetje 
(achtergrond) en een aantal kieviten een 
aanval van een buizerd hebben afgeslagen.©



Boven: schaatsen op de Vechtplassen. 
Veel beschermde natuurgebieden gaan 
open om te schaatsen als daar gelegenheid 
voor is.
Links: Canadese ganzen vliegen op in 
een sprookjesachtig winterlandschap bij 
Nigtevecht.
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Boven: genieten van de natuur in een kayak 
in de Biesbosch. De meeste griendgebieden 
zijn nu natuur- en/of recreatiegebieden.
Rechts: ook de zeearend is terug in de Bies-
bosch. In 2015 werden er zelfs drie jongen 
grootgebracht, een unicum voor Nederland.
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