
 

(Rijks)waterstaatszorg 

Zorg voor Wat Er Staat 
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hoofdtaken;hoofdtaken;hoofdtaken;hoofdtaken;    vanaf de 20vanaf de 20vanaf de 20vanaf de 20eeee    eeuw is de zorg voor landwegen, oeververbindingen en een veilige eeuw is de zorg voor landwegen, oeververbindingen en een veilige eeuw is de zorg voor landwegen, oeververbindingen en een veilige eeuw is de zorg voor landwegen, oeververbindingen en een veilige 
verkeerverkeerverkeerverkeersafwikkeling van de hoofdinfrastructuur te water en op de weg steeds belangrijker safwikkeling van de hoofdinfrastructuur te water en op de weg steeds belangrijker safwikkeling van de hoofdinfrastructuur te water en op de weg steeds belangrijker safwikkeling van de hoofdinfrastructuur te water en op de weg steeds belangrijker 
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0.  Plan           1 
 

1.  Waterstaatszorg tot 1795, toen er centraal waterstaatsbestuur kwam. 
1.1. Het begin van de delta Nederland.     6 
1.2. De eerste bedijkingen in de Gouden Eeuw.   4 
1.3. De beteugeling van de grote rivieren.    3 

 
2.  Zorg voor de veiligheid (droge voeten). 

2.1. Droogmakerijen: met molens en gemalen nieuw land. 4 
2.2. Zuiderzeewerken: de afsluiting van het IJsselmeer.  3 
2.3. Deltawerken: Zeeland weer veilig.     5 
2.4. Bescherming tegen overstromingen van de rivieren.  4 

 
3.  Zorg voor de bereikbaarheid van Nederland. 

3.1. Landwegen, de transportroute over land.             9 
3.2. Oeververbindingen, de kruising van land- en  
       waterverbindingen.       5 
3.3. Vaarwegen, de transportroute over het water.           11 
3.4. Veilige verkeersafwikkeling op weg en water.   4 
 

4.  Samenwerking over de grenzen heen. 
    4.1. Waterstaatszorg in de (voormalige) koloniën.   3 

                   4.2. Partners bij de waterhuishouding.     4 
                   4.3. Advisering en aanleg infrastructuur.    2 
 

5.  Water als weermiddel. 
    5.1. Romeinen.        1 
    5.2. De (Oude) Hollandse Waterlinie.     3 
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