
 

 

 

 

 

Op 19 september 2009 organiseerde de Stichting Verdronken Geschiedenis in de 

aula van het Ubbo Emmius Gymnasium te Leer (Ostfriesland) 

een symposium over de geschiedenis van de Dollard. 

 

De aanleiding tot het organiseren van dit symposium was het feit dat 500 jaar 

eerder de Cosmas en Damianus stormvloed van 26 september 1509 de dijken van 

de rivier de Eems deed doorbreken, waardoor meer dan dertig dorpen en 

woonsteden ten onder gingen en de Dollard zijn grootste omvang ooit kreeg. 
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De ontstaansgeschiedenis van het Dollardlandschap; 

natuurlijke en antropogene processen1 

Peter C. Vos & Egge Knol 

Aan de hand van paleogeografische kaarten wordt de geschiedenis van het landschap in het 

Eems-Dollard estuarium  zichtbaar gemaakt. Deze kaarten laten een reconstructie zien van 

het landschap in het Eemsmondingsgebied tussen 500 v.Chr. en 2000 AD. Belangrijke 

veranderingen in dit landschap hingen samen met exploitatie van de uitgebreide kustvenen 

door de mens, resulterende in een bodemdaling met noodzakelijk geworden bouw en 

onderhoud van dijken, maar ook met natuurlijke factoren zoals stormvloeden en zee-

spiegelstijging. 

 

Inleiding 

De landschapsontwikkeling en bewo-

ningsgeschiedenis van het kustgebied in 

Noord-Nederland kan goed worden zicht-

baar gemaakt aan de hand van zogenaam-

de paleogeografische kaarten. Op deze 

kaarten wordt op basis van beschikbare 

geologische, bodemkundige, archeologi-

sche en historische gegevens, gecombi-

neerd met kennis over de geologische en 

bodemkundige processen, voor een be-

paalde periode een reconstructie van het 

landschap weergegeven. Zichtbaar is dan 

waar in zo’n periode getijdengebieden, 

kwelders, duinen, eilanden, veengebieden 

of de hogere pleistocene gronden lagen. 

Teruggevonden nederzettingen of vind-

plaatsen, zoals in het kustgebied de ter-

pen en wierden, kunnen op de ondergrond 

worden aangegeven. Deze paleogeogra-

fische kaarten zijn uiteraard benaderingen 

van de historische werkelijkheid, die na 

nieuwe waarnemingen moeten worden 

aangepast. Het zijn in die zin momentop-

namen van kennis en inzicht. De kaarten 

geven de bewoningsmogelijkheden in de 

verschillende perioden weer. Nederland 

kent al een lange traditie van dergelijke 

kaarten.2 De kaarten geven de vroegere 

werkelijkheid steeds beter weer.  

   De in deze bijdrage gepresenteerde 

kaarten van het Eemsmondingsgebied zijn 

in 2009 voor het symposium Stormvloed 

1509 – Geschiedenis van de Dollard ver-

vaardigd met het doel te tonen hoe in dit 

gebied het landschap en de bewoning in 

de loop van 2500 jaar is veranderd. In 

2013 zijn op enkele kaarten een aantal 

details nog verbeterd. Het zijn vooral de 

grootschalige ingrepen van de mens in het 

kustlandschap geweest, zoals de ontgin-

ning van de veengebieden en de bedijking 

van de kweldergebieden, die er toe heb-

ben geleid dat de Cosmas en Damia-

nusvloed in 1509 zo genadeloos en hard 

heeft kunnen toeslaan in het gebied, waar 

nu de Dollard ligt. Het verloren gegane 

land behoorde grotendeels tot het Rei-

derland en verder tot het Oldambt. Van 

het Reiderland bleven slechts restjes over, 

zoals de Punt van Reide, het Nesserland en 

een strook langs de Eems dat nog altijd als 

Reiderland bekend staat.  

   In dit artikel worden paleogeografische 

landschapskaarten gepresenteerd van 500 

voor Chr, en van 100, 800, 1250, 1500, 

1550, 1750, 2000 na Chr. Deze kaarten 

tonen stapsgewijs de vorming van het 

Eems estuarium, de verdrinking van het 

Dollardgebied en het verdwijnen van het 

veenlandschap.3 



 

 

Gebruikte bronnen 

Overeenkomstig de werkwijze bij het ma-

ken van eerdere paleogeografische kaar-

ten4 is voor de kaart van 500 voor Chr. en 

100 na Chr. gebruik gemaakt van 

geologische kaarten en bodemkaarten. 

Voor de oppervlakte geomorfologie is het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

gebruikt. Tevens is informatie uit archeo-

logische bronnen verwerkt.     

   De kaart van 1250 na Chr. is gebaseerd 

op geologische kaarten, bodemkaarten en 

het AHN, in samenhang met de land-

schapsrecontructiekaart van Otto S. Knott-

nerus (2008).5 

   De kaarten van 1500 tot 1750 na Chr. 

zijn primair gebaseerd op historische 

kaarten, in samenhang met geologische 

kaarten, bodemkaarten en het AHN. 

   Voor de kaarten van 1850 tot 2000 na 

Chr. is gebruik gemaakt van oude militaire 

en recente topografische kaarten. 

 

Legenda 

   Voor het kunnen lezen en begrijpen van 

de paleogeografische kaarten, die  in dit 

artikel worden getoond, is de onderstaan-

de legenda behulpzaam. (Afb. 1)

  
 

 

Kaart 500  voor Chr. 

Het landschap in het Eemsmondingsgebied 

wordt overheerst door uitgestrekte veen-

gebieden (Afb. 2). Langs de randen komen 

kwelders voor, die overgaan in  de zand- en 

slikplaten van het getijdengebied. Via 

kreken watert het veen af naar rivier en zee.  

Bij hoge vloedstanden dringt zeewater het 

veen binnen, waardoor periodiek semi-

stagnante brakke omstandigheden voor-

komen (Afb. 3).  

 

 

 

Afb. 2 – Indruk van een nat veenlandschap 

 

Afb. 1 – Legenda bij  de paleogeografische kaarten 

 



 

 

 

Kaart 100 na Chr.  

De oeverwal langs de Eems is steviger ge-

worden tot aan de omgeving van Delfzijl. 

Op deze oeverwal is door de kustbewoners 

een lange rij van wierden aangelegd (Afb. 

4). Hoewel we niet zeker weten of er van 

continue bewoning van deze wierden 

sprake was, staat wel vast dat ze in de 

loop van de vroege Middeleeuwen alle 

weer bewoond werden. Dit landschap blijft 

vrijwel ongewijzigd tot ca. 1000 na Chr. 

Bewoning op opgeworpen wierden in on-

bedijkt kwelderland is op zich een goede 

aanpassing aan de geregeld optredende 

extreme omstandigheden. Tot in de ne-

gentiende eeuw vond dergelijke bewo-

ning in Groningen plaats; op de Duitse 

Halligen, in de Waddenzee van Sleeswijk-

Holstein, wonen nog steeds mensen op 

onbedijkte of slechts met lage dijkjes be-

schermde kwelders (Afb. 5). 

 

Kaart 800 na Chr.  

In de 9e  en 10e  eeuw vormen deze wier-

den de basis van waaruit men het veen in 

trok. Inmiddels is duidelijk dat beakkering

Afb. 3 – Landschap omstreeks 500 voor Chr. met uitgestrekte veengebieden (bruin) 

 

500 voor Chr. 



 

 

  

Afb. 5 – De Knudswarf op Hallig Gröde (Sleeswijk Holstein) bij hoge vloed (links; 20 september 1935) en 

laagwater (rechts; 21 september 1935) (Naar: H. Koehn, Die Nordfriesischen Inseln, Hamburg, 1954) 

 

Afb. 4 – Landschap omstreeks 100 na Chr. met uitgestrekte veengebieden (bruin) en talrijke wierden 

 

100 na Chr. 

100 na Chr. 



 

 

 

van het veen goe-

de resultaten op-

leverde. Het op-

pervlak van het 

veen lag tijdens 

de ontginningsfa-

se nog boven het 

hoogste storm-

vloed niveau (zie 

Afb. 6 en 7). Na 

een overstroming 

liep het zeewa-

ter gemakkelijk 

weer terug van-

wege de hogere 

ligging van het 

veen.  

   De randen van 

de hoog gelegen 

veengebieden 

waren eenvoudig 

te ontginnen 

Door sloten en 

watergangen te 

graven en deze te 

laten aansluiten 

op de natuurlijke 

getijdenkreken en 

Afb. 6 – Schematische dwarsdoorsnede (profiel) van het nog onbedijkte kustlandschap. Tevens legenda bij 

de in de afbeeldingen 9, 10, 14, 15, 16 en 17 gepresenteerde profielen. 

 

Afb. 7 – Landschap omstreeks 800 na Chr. met nog steeds uitgestrekte veengebieden 

(bruin), getijkreken resp. veenriviertjes en talrijke wierden. 

 

800 na Chr. 



 

 

veenriviertjes kon de veenbodem ge-

makkelijk ontwaterd worden. Hierdoor 

werd deze geschikt voor betreding en 

bewoning. Veen is een merkwaardig 

bodemmateriaal. Het bestaat uit niet 

verteerd plantenmateriaal. Zolang er geen 

zuurstof bij komt is het een stabiele 

massa. Maar als er ten gevolge van 

ontwatering zuurstof bij het veen kan 

komen gaat het oxideren. Het veen 

verdwijnt hierdoor geleidelijk; het maai-

veld komt lager te liggen. Door dit 

langzame maar gestage proces ontstaat er 

in toenemende mate wateroverlast. Als 

antwoord op de waterproblemen worden 

de eerste dijken en afwateringssluizen 

(zijlen) aangelegd.  

 

Kaart 1250 na Chr. 

De grootschalige ontwatering van het veen 

leidde tot een gestage bodemdaling in het 

gebied. In eerste instantie veroorzaakte dit 

geen grote problemen omdat de mens in 

de 12e  en 13e  eeuw de kwelders langs de 

rivier de Eems had bedijkt (Afb. 8 en 9). 

 Afb. 8 – Landschap omstreeks 1250 na Chr. met woonplaatsen in en buiten het veen. Langs de 

rivier Eems zijn de eerste dijken aanwezig (rode lijnen).. 

 

1250 na Chr. 



 

 

Het land brengt veel op en de inwoners 

worden omschreven als welvarend. Een 

blijk daarvan vormt de grote kerk van 

Midwolda met vier torens die niet onder-

deed voor de gelijktijdige Martinikerk in 

de stad Groningen.6 Het drainagewater van 

de ingedijkte kwelders en het (steeds lager 

liggende) veengebied kon via zijlen tijdens 

laag water naar de Eems worden afge-

voerd. Maar de bodemda-ling werd 

hierdoor niet gestopt. 

Zodat het veen-

bodemoppervlak 

uiteindelijk onder het stormvloedniveau 

kwam te liggen. Zolang de dijken niet 

braken, leidde dit niet tot rampen. In de 

13e en 14e eeuw werd de situatie wel 

steeds gevaarlijker (Afb. 10). Omdat door 

de bedijking van de kwelders langs de 

Eems het bergingsgebied van het 

stormwater sterk was verkleind was het 

stormvloedniveau in het Eems estuarium 

Afb. 9 - Schematische weergave van hoogteligging en opbouw 

van de ondergrond in het vroegere Reiderland ter plekke van het 

rechts met rode pijl aangegeven transect.. 

Afb. 10 – Profielreconstructie omstreeks 1425 na Chr. Duidelijk is te zien hoe sterk het veen sinds 1250 na 

Chr. is ingeklonken en hoe laag het ligt ten opzichte van de hogere stand van het zeewater. 

 



 

 

sterk gestegen. Het door de mens be-

woonde veen- en kweldergebied (met 

wierden op de kwelders) is inmiddels 

overal dijken beschermd tegen over-

stroming vanuit zee. Helaas zal deze toe-

stand niet stabiel blijven. Nog los van de 

vele onderlinge vetes tussen plaatselijke 

hoofdelingen, die niet terugdeinzen voor 

het in brand steken van sluizen en het 

doorsteken van dijken, blijft het veenland 

dalen. Bij stormvloeden is het water veel 

hoger dan het achterliggende land. Het is 

als het ware wachten op een doorbraak 

van de met dijken beschermde oeverwal 

(Afb. 11). 

   In de 15e eeuw ging het mis in het oos-

telijke Dollardgebied. De naam Dollard 

‘’dolle aarde’’ spreekt boekdelen voor de 

gebeurtenissen. De eerste Dollard inbraak 

is traditioneel in het jaar 1277 geplaatst. 

Dat berust echter op een misverstand. De

Afb. 12 – Landschap omstreeks 1500 na Chr. met grote zuidelijke uitbraak van de Dollard. Rode 

stippen geven woonplaatsen aan in het veen en op de kwelder. 

 

Afb. 11 – Impressie van een dijkdoorbraak 
 Afb. 8 – Landschap omstreeks 1250 na Chr. met dijken langs de rivier de Eems (rode lijnen) 

 
 

1500 na Chr. 1500 na Chr. 



 

 

eerste doorbraak vond in de 15e eeuw 

plaats bij het tussen Oosterreide en Nes-

serland gelegen Janssum. 

 

Kaart 1500 na Chr.  

Na een aantal overstromingsrampen in de 

voorgaande eeuw ging het gebied van de 

oostelijke Dollard permanent verloren. 

Omdat het veengebied beneden het toen-

malige gemiddeld hoogwater niveau (GHW) 

was komen te liggen, kon het niet meer 

door de mens worden teruggewonnen op 

de zee. Tijdens iedere eb- en vloed cyclus 

stroomde getijdenwater in en uit het over-

stroomde gebied, waardoor grote geulen 

uitschuurden, die niet meer door de mens 

gedicht konden worden. Hierdoor 

ontstond het begin van de Dollard, met 

een eerste grote uitbraak in zuidelijke 

richting (Afb. 12). De sterke linker oe-

verwal van de Eems vormde een lang 

schiereiland vanaf Pogum tot aan Nes-

serland. 

 

Kaart 1550 na Chr. 

Tijdens de Cosmas en Damianus storm-

vloed op 26 september 1509 ging ook het 

westelijk deel van de Dollard verloren en 

ontstond er een groot inbraaksysteem dat 

ook  tijdens  laag  water  permanent onder 

water stond (Afb. 13 en 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 13 – Landschap omstreeks 1550 na Chr.; de Dollard heeft zijn grootste omvang bereikt. 

1550 na Chr. 



 

 

   De vorm van het per-

manent overstroomde 

gebied heeft een duide-

lijk verband met de 

diepteligging van de 

Pleistocene zandonder-

grond. Onder de ooste-

lijke en westelijke Dol-

lardinhammen liggen 

twee grote dalsystemen 

die gedurende het na-

volgende Holoceen gro-

tendeels met veen waren 

opgevuld. Deze met 

veen opgevulde dalsys-

temen werden als gevolg 

van de door de mens bij de ontginning van 

het veen veroorzaakte bodemdaling door 

de Dollardinbraak het sterkst getroffen. 

De kaart van 1550, met de twee grote 

Dollardinhammen, is dan ook een weer-

spiegeling van de vorm van de in de 

ondergrond aanwezige Pleistocene dal-

systemen.  

   Aan de west- en oostkant zijn het ste-

vige oeverwallen die de Dollard op zijn 

plaats houden. Aan de westkant is dat de 

oeverwal van de Termunter Ee. Aan de 

oostkant een oeverwal van een kleinere 

stroom. De in eeuwen opgebouwde rivier-

oeverwallen zijn verrassend stabiel. De 

Punt van Reide, maar ook de westelijk 

daarvan gelegen oever eroderen uitein-

delijk maar langzaam, evenals de oever 

aan de oostzijde bij Pogum. 

   Van 1581 tot 1631 proberen de be-

stuurders van Emden met een kostbare 

houten dam tussen Nesserland en Pogum, 

het Nesserlander hoofd, de loop van de 

Eems in de oude bedding langs hun stad 

te behouden, maar de krachten van de 

rivier zijn te sterk. De Eems sneed de 

riviermeander ten zuiden van Emden af; 

een directere geulverbinding naar zee 

ontstond. Door deze nieuwe geulver-

binding namen de stroomsnelheden in de 

meander langs Emden sterk af, waardoor 

deze geul in hoog tempo dichtslibde. In 

het grote bassin van de Dollard schreed de 

aanslibbing ook in hoog tempo voort. Er 

ontstonden nieuwe kwelders, die ver-

volgens door een serie van bedijkingen 

weer bij het vasteland werden gevoegd. 

 

Kaart 1750 na Chr.  

Resten van de oude kwelder, die als eiland 

nog een tijd hadden bestaan, zijn ver-

dwenen. De zuidelijke inhammen van de 

“grote Dollard” zijn inmiddels weer gro-

tendeels ingedijkt (Afb. 15 en 16). In de 

Dollard bepalen nu uitgestrekte, bij laag-

water droogvallende, zand- en slikplaten, 

getijdengeulen en prielen het buitendijkse 

landschap. De rivierbocht bij Emden slibt 

steeds meer dicht. Er wordt zelfs een dam 

aangelegd tussen Emden en het Nesser-

land. Nesserland ligt vanaf nu aan de 

rechter oever van de Eems. 

Afb. 14 – Profielreconstructie omstreeks 1550 na Chr.  



 

 

Kaart 2000 na Chr. 

De Dollard heeft door 

voortgaande bedijking 

zijn huidige vorm en 

afmeting bereikt (Afb. 

17 en 18). Langs de 

randen liggen smalle 

kwelders, die als hooi-

weide en voor bewei-

ding met vee worden 

gebruikt .  

   Het vroegere eiland 

Nesserland werd door 

aanleg van polders tot 

een enclave in het 

vasteland nabij Em-

den. In 1847 werd 

dwars door het eiland 

heen een kanaal naar 

zee gegraven, die het 

begin vormde van 

grote havenontwikke-

lingen. Het voormali-

ge eiland is nu een 

woon- en industrie-

gebied van Emden.  

 

Conclusie  

De Dollard ontstond als 

gevolg van de exploi-

tatie van het veen en 

de daarop volgende 

bodemdaling. Een rijke 

landstreek verdween in 

zee. Maar de intensieve 

afzetting van klei 

maakte dat het slappe 

veengebied uiteindelijk 

weer veranderde in 

zeer vruchtbare klei-

polders. 

   Die ontwikkeling was 

nog niet voltooid toen in de jaren zeventig 

van de 20e  eeuw het besef opkwam dat de 

Dollard  ook   een  prachtig   natuurgebied  

Afb. 16 - Profielreconstructie omstreeks 1750 na Chr. 

Afb. 15 – Landschap omstreeks 1750 na Chr.; grote delen van de Dollard zijn 

ingepolderd (rode lijnen) omvang bereikt. 

was. Een besef dat samenviel met een andere 

kijk op de betekenis van landbouwgebieden. 

1750 na Chr. 

Nesserland 



 

 

   Dit gebied zou 

echter nooit ont-

staan zijn als de 

mens niet het veen 

was gaan ontginnen 

en daarmee een 

keten van gebeurte-

nissen in gang had 

gezet. Gebeurtenis-

sen, die eerst wel tot 

de ondergang van 

een rijk veengebied 

leidden, maar die 

tenslotte een prach-

tig, weliswaar door 

de mens gevormd, 

‘’natuurgebied’’ heb-

ben opgeleverd 
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