V.

'

'T'1'

*

"

.-*ft^:. -

'

•

"

W A T E R L A N D

Met recht kan Noord-Nederland een waterland
genoemd worden. 26,6 % van de totale oppervlakte van Friesland, Groningen en Drente
bestaat uit water in de vorm van rivieren, meren,
de Waddenzee, de Eems, kanalen, vennen,
havenbekkens, sloten, tochten, vijvers, enzovoorts. Verdeeld over de provincies springt
Friesland er duidelijk uit en stelt Drente weinig
voor.

Oppervlakte aan binnen- en buiienwater in %
Oppervlakte aan binnen- en buitenwater in km2
Oppervlakte aan buitenwater in km2
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Friesland

Groningen
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41,5%
2382,8
1746,0

20,9 %
619,9
561,3

0,9 %
50,2
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In dit themanummer van Noorderbreedte wordt
vooral aandacht geschonken aan het gebruik
van water. Van oudsher heeft water een zeer
belangrijke rol gespeeld in Noord-Nederland. In
strategische opzicht, maar ook in de handel, het
verkeer, de industrie en de afwatering is water
niet weg te denken. In de huidige tijd is de faktor
water van groot belang bij bijvoorbeeld de
vestigingsplaats voor industrie, en voor rekreatie
en toerisme. Door milieuverontreiniging is de
kwaliteit van het water op veel plaatsen in het
geding, met vaak zeer negatieve gevolgen voor
het natuurbeheer.

rie van de zijlvesten in Noord-Nederland. O o k
wordt uitgelegd w a l plaats en funktie van het
moderne waterschap i's.

Het moge duidelijk zijn dat water een belangrijke levensfaktor is in het huidige landschap en
dat we er zuinig op moeten zijn. Dit betreft zowel
het behoud als het beheer. Al eeuwen is de mens
in de weer met terpen, dijken, polders, sluizen en
afwateringskanalen. U kunt lezen over de histo-

De uitgave van dit themanummer is mogelijk
gemaakt door financiële steun van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, de provincies Friesland, Groningen en Drente, de Groninger Waterschapsbond, de Drentse Waterschapsbond en
het Zuiveringsschap Drente.
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Nog altijd zijn er overal tekens en gebruiksvoorwerpen in het landschap te vinden zoals
molen$, gemgaltjes, sluisjes en haventjes. Elders
in dit nummer vindt u in een artikel over gemaaltjes van Wymbritseradeel een prachtig
gedicht met de slotregels:
Wie omhoog schroeft
Kan omlaag vallen
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