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liOOPDSTUK fTT

De kop van
Noord-Holland
Het land in de kop van Noord-1 lolland i.� nog
betrekkelijk jong. De Zijpe, die in 1597 werd droog
gelegd, 1s het oudste sruk aangedijkt wad. In de zeven
tiende eeuw werd langs de duinkant een zanddijk
aangelegd, die Den Hdder met de rest van Noord
Holland verbond. Bovendien beschermde deze dijk de
duinen, die daar zeer laag waren en bevorderde
hij de opscuiving van het zand. Met de aanleg ervan
hoopte men de drooglegging van de Wadden te
vereenvoudigen. In 1610 werd de Wieringerwaard
drooggelegd. Ruim twee eeuwen later werd de polder
Koegras bij Den Helder aangelegd tijdens het graven
van het Groot Noordhollands kanaal in 1824. De A.nn:1
Pa11low11apolder viel droog in 1845 (de Wesrpolder)
en in 1846 (de Oostpolder}. Voordien lagen hier zand
platen, schorren en slikken, die doorsneden werden
door diepe en ondiepe geulen. Voor zover de geulen
niet geëgaliseerd konden worden bij de drooglegging
zijn zij als waterpartijen oflage gedeelten zichtbaar
gebleven in het landschap. Als gebruikelijk in de
droogmakerijen is de verkaveling regelmatig en zijn
de wegen recht. De boerderijen sraan langs de dijken
en vooral langs de polderwegen. De erven en de
meeste wegbermen zijn beplant.

De Anna Paulownapolder
Het westelijk deel van de Anna Paulownapolder heet
de Westpolder en bestaat voor het grootste deel uit
zandgronden; het oostelijk deel, de Oostpolder, bestaat
uit klei. De gebieden worden gescheiden door een
brede geul, hec Oude Veer, die eertijds diende als
afwatering van de Zijpe. Nu is het Lage Oude Veer
een natuurgebied. dat niet meer in open verbinding
staat met h.et Hoge Oude Veer. Dit water dient samen
melde Van Ewijcksvaart voor afwatering en voor
kleine scheepvaart. Het verschil in grondsoort bepaalt
uiteraard het gebruik van de grond in de twee delen

van deze polder. ln de Westpolder waren vroeger
vooral veeteelt en akkerbouw de middelen van
bestaan. De boeren verdienden er een karige
boterham. Het bleek lucratiever op deze lichte grond
bloembollen te relen. Tegenwoordig is het dan ook
een belangrijk bloembollengebied. Door de verdeling
van de oorspronkelijke boerenbedrijven in
bloembollenvelden werd de open ruimte sterk
verkleind. In de Oostpolder wordt v�n oudsher akker
bouw bedreven. Men teelt hier de gewassen van de
zware grond: aardappels, bieten. graan en handels
gewassen aJs uien en vbs. Evenals u1 veel andere
negentiende eeuwse droogmakerijen was het leven
er aanvankelijk zwaar. Men bad te kampen met een
hoog zoutgehalte van de bodem en de vele zand
versruivingen belemmerden de landbouw. Bovendien
werd men bezocht door talrijke ziekten. lllustratief
is een gezegde uic die tijd: de eerste gaat dood, de
tweede heeft nood, pas de derde heeft brood.

l·frt Lngè Oude Veer Is ee11 outli:geiil in de An11n
Partlo11111apolder. die 11ro<'ter liet rvater ,,a11 de Zijpe afvoerde.
N11 is /,ef ee11 11n11111rgebietl.
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Omdat men bij de aanleg van wegen vaak de loop
van bestaande geulen en hoogtelijnen volgde, komen
vooral in de Westpoldcr naast rechte oosc-wesc
lopende wegen ook geknikte en zelfs kronkelige
noord-zuid lopende wegen voor. Een voorbeeld
daarv:u, is de Schorwcg, die op de grens van een zand
plaat ligt en daar de hoogtelijn volgt. Dat is duidelijk
te zien: de grond aan de westzijde van de weg ligt
hoger dan aa.n de oostzijde. Andere wegen een oosten
van de Schorwcg lopen geknikt ofkronkelig, omdat
de rand van een geul is gevolgd. ln de verder regel
matig verkavelde polder is dit een ongewoon
verschijnsel. Tn de Oostpolder is het wegenpatroon
regelmaciger. Toch zijn ook hier wegen, die noord
zuid lopen, enigszins geknikt, omdat dit beter met de
vorm van de polder overeenkomt. De diepere geulen
hebben echter niet tot afwijkingen in het wegen
patroon geleid. Deze geulen, dikwijls zwü1 genaamd
zijn in het landschap als bredere sloten terug te vinden.
Tussen de spoorlijn en het Noordhollands kanaal ligt
in de Westpolder het Gelderse Buurrje. Dit werd zo
genoemd, omdat daar bij de ontginning woningen
werden gebouwd voor landarbeiders uit Gelderland.
AJ deze huizen h::idden een flink swk grond, zodat
de arbeiders zelfaardappels en groenten konden
vcrbL)uwen. Op de topografische kaart van omstreeks
1900 zijn deze percelen nog ce zien. Later zijn zij bij
de omringende landbouwbedrijven gevoegd.
Rondom het dorp Breezand zijn nieuwe woningen en
schuren voor de bloembollentelers gebouwd. Het
dorp Kleine Sluis, aan de oostelijke dijk v;in de Wesc
poldcr is de laatste jaren flink uitgebreid. Het oude
dorp ligt samen mer de Spoorbuurt en de Gelderse
Buurt aan de hoofd vaart van het gebied, de Molen
vaart. Hoe zo'n lànggerekt dorp ontstond, komt in het
hoofdstuk over de Wieringerwaard ter sprake. Het
gehucht Vau Ewijcksluis ligt bij de gelijkna.n1ige sluis
op een smalle strook grond russen de Van Ewijcks
vaart en het Oude Veer. Hee veerhuis herinnert aan de
plaats, waar de veerboot naar Wieringen vertrok.
Oe sluis verbindt het Amscelmeer met de Va.n Ewijcks
vaarc. In de Oostpo.lder komen geen dorpen of
gehuchten voor. De boerderijen zijn vrijwel uitslui
tend aan de polderwegen gelegen.

Drooggevallen deel 111111 /1/!t Bal,�z1211d i11 het Amstclmeer.
Op de voor.grom/ is de Afsluitdijk en op de achtergrond de Van
Ewijcksluis te zie11.

De beplanting is vooral te vinden bij de dorpen en de
boerderijen. Het bloembollengebied is zeer kaal. Tn de
Wes-cpolder groeien de iepebomen zeer slecbt, terwijl
de groei in de Oosrpolder door de goede grond beter
is. De iepziekte heeft veel slachtoffers geëist.
De noordelijk dijk van de A1ma PauJownapolder is
een zeedijk geweest, totdat er in verband met de
Zuiderzeewerken in 1926 een nieuwe dijk voor werd
gelegd. Deze dijk diende om het Balgzandkanaal
tussen het Amstelmeer en Den Helder op diepte te
houden. Dit kanaal werd buitendijks aangelegd en
beschermde dientengevolge ook de Anna Paulowna 
polder. Door de aanleg van de Afsluitdijk viel in het
Amstelmeer bij de Van Ewijcksluis een deel van het
Balgzand droog. Tegenwoordig is het een natuur
reservaat met riet en gcaslanden.

De Wieringerwaard
De Wieringerwaard werd in t6 ro drooggelegd,
dertien jaar nadat de grote drooglegging van de Zijpe
was gelukr. De mdeling va.11 de Wieringerwaard komt
overeen met die van de Beemster: de typische opzet
van wegenstructuur en perceelindeling in vierkante
blokken, vanuit het midden van het gebied opgezet
met 'restmaten' langs de randen.
Bijhouwer stelt in zijn boek Het Nederlandse landschap
dat de maatvoering van deze blokken tussen de wegen
is af te leiden van de Italiaanse rena.issancematen, die bij
de ontginning van de Povlakte werden gebrujkt. Het
enige verschil is dat daar een maat van circa I ooo bij
1000 mccer werd gehanteerd, terwijl de maat in de
Noordhollandse polders ongeveer 1850 bij t850 meter
was. Dit verschil zou kunnen worden verklaard door
de verschillende lengtematen, die in Italië en Holland
in gebru..ik waren. Ook voor steden en dorpen die
in de vijftiende eeuw werden aangelegd of herbouwd,
werd deze vierkante opzet gebruikt (zie Elburg).
Het is bekend dat degenen die de polders aanlegden de
Italiaanse gekoloniseerde gebieden kenden uit
literatuur of eigen aanschouwing. Zo werd de nieuwe
grond ingedeeld in blokken, die eenvoudig te
verkavelen waren in bedrijven van de gewenste

GELDl!llSE llUURT
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grootte. Toch is deze indeling in Nederland maar
rclatiefkort gebruikt. De later drooggelegde polders,
zoals de Schermer, de Heerhugowaard, de Purmer en
de Wormer, hebben russen de wegen rechthoekige
blokken van twee bij drie kilometer. Dit zou kunnen
wijzen op een maatvoering uit de barok. Het is
opmerkelijk d:'lt e<.'11 dergelijke verandering in een zo
kort tijdsverloop van twintig jaar plaats heeft
gevonden. ln. dat licht bezien, is ook de maatvoering
van de Zijpe interessant. Deze werd drooggelegd in
1597, nadat al vele pogingen cor inpoldering waren
ondernomen. De zeer langgerekte percelen van vier bij
een kilometer russen de wegen, zou kunnen wijzen op
een m.a.atvoering uit de gothiek. Het is ook mogelijk
<.Jat er tcchnisd1e redenen voor deze afmetingen
hebbe11 gegolden. Deze materie verdient stellig nader
onderzoek. In de polders Lnt de zestiende, zeventiende
en negentiende eeuw werden de hoofdwar.crlopen
vaak tussen cwee wegen in gelegd. Hee voordeel
daarvan is duidelijk: de uit de vaart gegraven grond

Bc'l!IIUll'r
POLOFRINDJlllNG

/)e Barsilw•rweg i11 de Wïrri11,1!1.·,·waard. Am, /wide zijde11111111
de ho<lfdwaierloop zU11 r11ege11 aan.gelegd, 111aarln11J!S de boerderijen
Jla,m. Op dt· ,1d1te�'?'o11d rle /1epla11ti11,� fo11Jis eé11 11,111 di• weJien,
dh• de polder în 11iaka11ie blokke11 vcrdefon.

werd gebruikt om wegen en erven op te hogen,
waardoor een goede drooglegging was gewaarborgd.
Voor het laatst werd die systeem in de twintigste
eeuw in de Wieringermeer toegepast.
Een goed voorbeeld is de Barsingerweg in de
Wieringerwaard. Het is niet verwonderlijk dat op
kmispunten van wegen de bebouwing zich langs de
vaart verdichtte en er een dorp ontstond. Dit
dorpstypc komt voor in de Zijpe, bij de dorpen h111gs
de Grote Sloor; in de Wieringerwaard, langs de
Zijpervaart; u1 de Schermer bij Stompetoren langs de
Noordervaarc en in de Anna P:iulownapolder in
Kleine Sluis, Spoorbuurt en Gelders..: Buurt langs de
Molenvaart. Dit zijn dorpen van overeenkomstig type
maar uit verschillende perioden v;rn drooglegging.
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