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VOORWOORD

Hetcultuurhistorisch onderzoekvanderuilverkaveling "De
Gouw"isheteersteonderzoekvolgenshetzogenaamde"minimumprogramraa"datdoordeLandinrichtingsdienst insamenwerking
methetStaatsbosbeheeraandeStibokawerdvoorgelegd.Volgensafspraakisvooralaandachtbesteed aandehoofdstructuurlijnen enaandegenetischeachtergronden zonderalte
veelopdetailpunten integaan.
Hetrapportissamengesteld doordrs.J.A.J.Vervloet,die
ophetveldbodemkundigevlakwerdgeassisteerd doorJ.R.
Mulder.Gegevensomtrentdedaliegatenwerdenverstrektdoor
L.W.Dekker.Mej.K.K.Koelbloedverrichttehetmacroscopisch
onderzoek.
DankisStibokavoortsverschuldigd aandeheerA.Bouwenste
Hoogwoud.Deresultatenvanzijnarchiefonderzoekhebbenhet
inzichtindegenesevanhetcultuurlandschap inhetruilver-.
kavelingsgebied vergroot.Eennotitievanzijnhandoverde
Weelpolderisaanheteindvanhettekstgedeeltebijgevoegd.
Deorganisatorische leidingberusttebijhethoofdvandeafd.
Opdrachten,ing.H.J.M.Zegers.

DeDirecteurvandeStichting
voorBodemkartering
Ir.R.P.H.P.vanderSchans.
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INLEIDING

Bijderapportagevanhetcultuurhistorisch onderzoekvande
ruilverkaveling "DeGouw"hebbenwegestreefdnaareenzo
functioneelmogelijkeaanpak.Defunctionaliteitheeftbetrekkingopdewensenvandeopdrachtgever,dieheeftgevraagd
omeenbeperktonderzoekdatglobaalzouingaanopdehistorisch-landschappelijkeaspectenenopdegenesedaarvan.Aan
eengedetailleerdhistorisch-geografisch betoogbestondgeen
behoefte.Daaromreiktditrapportalleendemeestnoodzakelijkeinformatie aanomdewordingvanhetcultuurlandschap
inhetruilverkavelingsblok tekunnenbegrijpen.Wehebbengestreefdnaarsoberheid.
Conform deopdrachtverlening isaandachtbesteed aaninformatieoverdevolgendeonderwerpen:
-denatuurlijkegesteldheidvanhetlandschapvlakvóórof
juistbijhetbeginvande (vroeg)-middeleeuwseoccupatie;
-hetontstaanendegroeivanhetcultuurlandschap;
-deliggingvanhistorisch-landschappelijke relictenonderscheidennaarfunctieenouderdom.
Uitderesultatenvanhetonderzoekkondenwedriekaarten
samenstellen (bijlagen 1,2en 3), diede"Reconstructie
vanhetnatuurlijk substraat (800-1000),de"Ontginningen
bewoning"ende"Relicten"totonderwerphebben.Dezekaarten
vormenheteigenlijkehartvanhetonderzoek.Zijmogenwordenbeschouwdalsdeneerslagvanalleverwerkteinformatie.
Derapporttekstmoetwordengezienalseentoelichtingbij
dezekaarten;eenverantwoordingvandewijzewaaropdeze
totstandzijngekomenenwelkegedachtendaarbijeenrol
hebbengespeeld.
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TOELICHTING

2.1

Toelichtingbijbijlage1:Reconstructievanhet
natuurlijksubstraat

2.1.1

Algemeneachtergronden

Bijlage 1isgeheeltoegespitstophetvraagstukvande
(voormalige)veenbedekking.Thansvindenweinhetruilverkavelingsblokvoorhetmerendeelmarienesedimentenaanhet
oppervlak (afzettingenuithetCalais IVa (2800-2250BC);
uithetCalaisIVb(2100-1900BC)enDuinkerke0 (1600-1250
BC).Verschillende onderzoekersveronderstellendattijdens
demiddeleeuwseoccupatiedemarienesedimentennietaande
oppervlakte lagen,dochwarenbedektdooreenveenpakket.
Toendemensinditgebieddoordrongmoetersprakezijngeweestvaneenveenlandschap.Bijdewijzevanopenlegging
enontginningmoetmendaarmeerekeninghebbengehouden.
Zonderdezeachtergrondinformatie ishetmoeilijkomdegenesevanhetcultuurlandschap tebegrijpen.
Eenprobleem is,datwenietprecieswetenhoehetveenlandschaperuitheeftgezien.Eenstrijdpuntisvoortsdediktevanhetveendek.Dehoogteliggingvandemarieneafzettingenvertoontvrijgroteverschillen.Erlatenzichruggen
enkommenonderscheiden.Devraagisofmetnamederuggen
volledigmetveenbedektzijngeweest.Zijndezeruggenin
demiddeleeuwenbepalend geweestvoordevestigingvannederzettingenofisdaarvangeensprakeenismenuitgegaanvan
demeestgunstigeplekkeninhetveen.
Omditsoortvragentebeantwoordenishetnodigdatweons
eenzogedetailleerdmogelijkbeeldvormenvanhetlandschap
datmenaantroftentijdevandemiddeleeuwseoccupatiefase.
Daarom isnietvolstaanmeteenonderzoeknaarhetvoorkomen
vanveenendaaruitvoortvloeiendnaardegraadvanveenbedekking,dochisookheelbewustgekekennaardesamenstellingvanhetveen.Insamenhangmetanderegegevens-zoals
hetvoorkomenvannatuurlijkeveenstroompjesendepercelering-verschaftdesamenstellingvanhetveenonsheelbelangrijkeinformatiebetreffendereliëfverschillendiein
hetveenlandschapvoorkwamen.Kennisvandesamenstelling
vanhetveenmaakthetonstevensmogelijk eenzekerezoneringteonderscheiden.
Essentieelinditverband ishetverschiltussenenerzijds
hetveenmosveenenanderzijdshetriet-enzeggeveen.Het
veenmosveenvertoonteenkoepelvormige ligging.Erkunnen
zichveenmoskoepelsvormenmeteenmiddellijnvanenkele
toteentientalkilometers.Inhetnatuurlijkeveenlandschap
vormenzijdehoogsteonderdelen.Hetriet-enhetzeggeveen
daarentegenvertoneneenvlakke ligging.Riet-enzeggeveen
komtvoorindelagereonderdelenvanhetveenlandschap,
tussendeveenmoskoepels.

Dezeconfiguratie isookbeslissendvoorhetafwateringspatroon.Uitdeveenkoepelsontspringenaanallekantenveenwatertjesdiehetovertolligewaterafvoeren.Tussendeveenkoepelsverenigendezestroompjes zichtotkleineriviertjes
dievoordeeigenlijkeafwateringvanhetveengebiedzorgdragen.
Directlangsdezestroompjeskan,ondergunstigeomstandighedeneenzonemetmoerasbossentotontwikkelingkomen.Dit
leidttotdevormingvanbroekveenofbosveen.
Deverschilleninsamenstellinghangensamenmetdevoedselrijkdom.Hetveenmosveenwordtuitsluitendgevoeddoorvoedselarmregenwater.Hetmilieuisoligotroof.Veelvoedselrijkerisdesituatie langsderiviertjes.Inperiodendatde
afvoernaardezeestagneerde (bijvoorbeeld doorhogezeewaterstanden)liephetwaterinderiviertjeshoogopenkon
voedselrijk (slibrijk)rivierwaterstroomopwaarts inhetveen
binnendringen eneennaarverhoudingweelderigevegetatie
veroorzaken.Hierishetmilieueutroof.
Derelevantievandezeachtergrondinformatievoorhetonderzoekisduidelijk.Treffenweergensveenmosveenaandanmoet
ersprakezijngeweestvaneenoligotroofmilieu.Waarschijnlijkheeftzichhiereertijdseenveenmoskoepel indebuurt
bevonden.Iseruitsluitend sprakevanriet-ofzeggeveen,
danmoetenwedenkenaaneenvlakkezonetussenofnaastve^nmoskoepels.Bosveenofbroekveenwijstopdenabijheidvan
eenriviertje.
Hetisevidentdatditsoortinterpretatiesalléénglobaal
vannutkanzijn.Wedienenalerttezijnopallerleistorendefactoren.Ditgeldtvooralbijdeaanwezigheidvanveenmosveen.Ditsoortveenvindenweondernormaleomstandigheden
steedsinhetbovenstetrajectvaneenveenprofiel.Daaronder
treffenwegewoonlijkriet-enzeggeveenaan.Nemenwijaan,
dattengevolgevanmenselijk ingrijpenkrimpenverweringin
hetveenzijnopgetreden,zodathetveendek steedsdunnerwerd
enuiteindelijkopveelplaatsenverdween;engaanwijervanuitdatdegevolgenheteerstvoelbaarwarenaandebovenzijde
vanhetveen,danvaltteverwachtendathetveenmosveennaar
verhoudinghetsterkstaankrimpenverweringmoetzijnblootgesteld.Hetveenmosveen isalseersteverdwenen.Hetrietenhetzeggeveenkondenzichdoorhunlagereennattereligging langerhandhaven.Indezezinkunnenwesprekenvaneen
selectieve aantasting.Ditzalgedeeltelijkverklarenwaarom
zoveelvanhetnogresterendeveen,inhetonderzoeksgebied,
bestaatuitriet-enzeggeveenenwaaromveenmosveen zoschaars
is.Wanneerwehier,bijdereconstructievanhetveenlandschap,
nietofonvoldoendeopletten,zalditongetwijfeld leidentot
eenverkeerdebeeldvorming enschietenweonsdoelvoorbij.
Omproblemenalsdezezoveelmogelijk tevermijden,hebben
weomgeziennaaradditionelegegevensvanbodemkundige envan
nietbodemkundige aard.Inhetbijzonderisindatverbandgeletoprestenvanhetoorspronkelijke afwateringspatroonen
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opdedaarmeesamenhangende configuratievanhetverkavelingspatroon.
Bijdeontginningvandevenenstonddeontwateringvoorop.
Denatuurlijkewaterlopenvervuldendaarbijeenhoofdrol.
Langsdenatuurlijkewaterlopenook,drongmenhetveenbinnen.Dewilderniswasalleenperboottoegankelijk.
Deeerstebewonerswarenafhankelijkvanhettransportte
water.Bijdeontginningwerduitgegaanvaneenvaststramien.
Devestigingvondmeestalplaatsdooreengroepkolonisten.
Dezenstreefdennaareenevenredigeverdelingvandegrond.
Daartoedeeldenzijhetveeninstrookvormigepercelenvan
gelijkegrootte.-Haddenzeopdezewijze iederseigendom
vastgesteld,dankondenzemetdeontginningaanvangen.Gewoonlijkvestigdeiederzichaandekopvanzijnperceel,zo
dichtmogelijkbijeenveenwatertje.Vandaaruitwerdhet
achterliggendeveenontwaterd;ditgebeurdedoorslotente
graven.Dezevormdentevensdebegrenzingvaniederseigendom.Zoontstondeenbeeldvanevenwijdigaanelkaarlopende
sloten,die-dwarsopeenontginningsbasis-eeneindweegs
hetveeninliepen.Dezewerkwijze stimuleerdedenatuurlijke
afstroming inderichtingvandeveenstroompjes.Menmaakte
gebruikvandesituatiedathetveennaarachterenopliep:
deontginning startteinfeiteaandeflankenvanveenmoskoepels.
Naarmatehetontginnenvorderde,kondevrijeafvoervanovertolligveenwateruitdemeerbinnenwaartsgelegenveenmoskoepelswateroverlastveroorzaken.Daartoewerdenkadenaangelegd
diedeachterzijdevandeontginningmarkeerden.Daarlangs
konden,aandeveenzijde,watergangenwordengegraven,diehet
waterzijdelingsafvoerden.
Nadereorganisatorischemaatregelenwarenvereist,wanneerde
ontginningenelkaarvanaftweeofmeerzijdenbegonnentenaderen.Bijvoortgaandeopstrekdreigdendandestrookvormige
percelenvanverschillendegroepenkolonistenopelkaarte
stoten.Inhetbijzonderwashiervansprake,wanneerdeontginningvanveenmoskoepels tegelijkvanmeerderezijdenwerd
aangepakt.Indatgevaltrokmenmiddenoverhetnogongerepteveeneengrenszodatiederwisttothoeverdepercelen
naarachterenkondenwordendoorgetrokken.Vanwegedeafwatering laghetvoordehanddegrenstelatensamenvallenmet
eennatuurlijkewaterscheiding:waardeveenmoskoepelshet
hoogstwaren.Nadevoltooiingvandeontginningwerddeze
grensvastgelegd doordeaanlegvaneenkadedieookdiende
alsmarkeringvanverschillendewaterstaatkundigeeenheden.
Ookopanderewijzeisdoordekolonistenophetreliëfvan
hetnatuurlijkeveenlandschap ingespeeld;steedsmethetoogmerkdeafwatering endeontwatering zogunstigmogelijkte
latenverlopen.Bijzonderduidelijkkomtditnaarvorenbij
dezogenaamde "veerverkaveling".Bijdittypestrokenverkaveling isexplicietrekeninggehoudenmetdehoogteligging
vanhetveen.Mengroefgeenslotenloodrechtopdeontgin^
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ningsbasis,maarloodrechtopdehoogteligging.Deoriëntatie
vandepercelendiedeeluitmakenvaneencomplexmetveerverkavelingvormteeninteressanteaanwijzingomtrentdevroegereafwateringsrichting vandeveenmoskoepels enverschaft
inzichtindeoorspronkelijke stroomrichtingvandeveenwatertjes;ookalsdeveenmoskoepels endeveenwatertjesallang
verdwenen zijn.Instructief isinditverbandookdezogenaamde"waaierverkaveling".Dezekomtdikwijlsvoorinsamenhang
metdeveerverkaveling,aanheteindevanhetveenstroompje
waardituitdeveenkoepelnaarbuitentrad.Daaromwordtdit
typeverkavelingookwel"eindverkaveling"genoemd.Hetwaaierenheeftbetrekking ophetfeit,datalleperceelsscheidingenvanhieruitinhetachterliggendeveenuitwaaieren.

2.1.2

Lokaleveenindicatorenenhuninterpretatie

2.1.2.1Restveen
Voordereconstructievanhetveengebiedhebbenweinde
eersteplaatsgeletopindicatorenvanbodemkundigeaard.In
samenwerkingmetdeveldbodemkundigenvanStibokaisgezocht
naarplaatsenwaarnog (rest)veenaanwezigis.
VeendatzichnadeCalaisofdeDuinkerke0faseninhetgebiedheeftontwikkeld,bleekbinnenhetbloknogslechtsover
eenzeerbeperktoppervlakvoortekomen.BescheidenveenconcentratiesvindenweindeWeelpolder (tennoordwestenvan
Aartswoud);rondde.Berkmeer;tenoostenvanZandwervenen
ronddeBaarsdorpermeer.Hetgrootstegedeeltedaarvanwordt
volgensMuldere.a. (i.v.)beslagendoorplaseerdgronden
(kWo),veelalmetongerijptekleibinnen80cm (restveenop
kom)enbroekeerdgronden (kWg),moerigeeerdgrondenmeteen
gerijpteondergrond (inditgebiedveelalrestveenopkreekrug). IndevoormaligeLekermeervindenwetenslottenogeen
stukjekoopveengronden (hVk)dateveneenstothetrestveen
magwordengerekend.
Naderbeschouwdblijkthetrestveenvoortekomenopplaatsen
waardeverweringdeminstekansheeftgekregen.Ditveenkon
blijvenbestaandankzijeenongunstige oflageliggingdie
gepaard gingmetwateroverlast.Indatlichtbezienmoetde
aanwezigheidvanhetveenindeWeelpolderwordenverklaard
uithetfeitdatditgebiedreedsindezeventiendeeeuwfungeerdealsboezemlanddatregelmatigonderwaterstond.Oxydatievanveendoortoetredingvanluchtwerddaardoorsterk
geremd.
HetveenronddeBerkmeerhangtsamenmeteenslechteontwateringstoestand.Hetgebied ligtingeklemd tussenderingdijk
vandedroogmakerijeneeneerderebinnendijk,aangelegdom
hetBerkmeerwaterbijhogewaterstandentegentehouden.
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HetveentenoostenvanZandwervenligtwaterstaatkundigeveneensineenmoeilijkepositie.Hetligtingeslotentussende
hogere zandrugwaaropZandwerven isgesitueerd eneenCalaisruginhetnoorden.Ditverhinderteenbehoorlijke ontwatering
engeeftaanleidingtotwateroverlastwaardoorhethiervoorkomendeveenlangerbewaard isgeblevendanelders.
HetveenbijdeBaarsdorpermeer ligtinhetlaagstedeelvan
deBuitendijkscheLanden,tussenderingdijkvandeBaarsdorpermeerendezogenaamdeZomerdijk,aangelegdomhoogwater
vanuitdevroegereBaarsdorpermeertekeren.
Hetrestveenbestaatvoornamelijkuitderestenvanrieten
zeggen.Veenmosveen isniet (meer)aanwezig.

2.1.2.2 Daliegaten
Eenanderebronvaninformatievormendezogenaamdedaliegaten.Daaronderverstaanwemetveenenmoerigmateriaalgevuldekuilen.Dezezijnontstaanindeperiodedatdemariene
kleinogdoorveenwasbedekt.Demenstrachttedevruchtbaarheidvanhetveentevergrotendoorkleionderdeveenlaaguit
tehalen.Doorhetveenwerdengatengegraventotindeonderliggendeklei.Hadmendaaruitkleigehaald danwerdendegevormdegatenweerzogoedmogelijkdichtgeworpenmethetveen
datvoordeduurvandeoperatieevenopzijwasgezet.Nahet
verdwijnenvandeveenbedekkingblevendemetveenrestengevuldekleiputten (daliegaten)inhetveldachter.Doorvoortgaandekrimpenverweringvandevullingzijntallozedaliegatenzichalskleinedepressies inhetveldgaanaftekenen.
DoorDekkerisinhetnabijeverleden intensiefnaardaliegatengezocht.Uitdegegevensdiehijonsbereidwillig terbeschikking steldebleek,datopveleplaatsenbinnenhetblok
daliegatenwordenofwerdenaangetroffen.Inhetkadervan
meerrecentveldbodemkundig onderzoek isopnieuweenaantal
daliegatenopgespoord.Hetwaarnemenvanditverschijnsel
wordtmomenteel intoenemendematebemoeilijktdooregalisatie.
Zoalsgezegd,zijndedaliegatenwijdverbreid.Hoewelook
hierweereenzekeresamenhang lijkttebestaanmetdelageredelenvanhetblok:zeblijkenvoortekomenindevoormaligekommenvanhetCalaisofDuinkerke-O-landschap.Op
debeidehogekreekruggenuitdezeperiode,die0,5 tot1m
bovendeomgevinguitsteken (meerbepaaldderugHoogwoudWadway-WognumenderugAartswoud-deWeere-Abbekerk),wordengeendaliegatenwaargenomen.
Voorzoverthanskanwordenoverzientredenconcentraties
metdaliegatenopinhetgebiedtussendeOosterboekelweg,
deGouweendeOpmeerweg (tenoostenvanOpmeerenHoogwoud);
ineengebiedtennoordenvanSijbekarspel,strekkendtot
aandeReigersloot;ineenbrederandzone langsdeWieringer-
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meerpolder,tussenAartswoudenLambertschaag,aandezuidkant
reikendtotbijTropweerealsmede indePolderAchterkoggeen
dePolderdeKaagaandezuidkantvanhetruilverkavelingsblok.
Hetvoorkomenvandaliegaten,juistinderelatieflagedelen
vanhetruilverkavelingsblok,kandezelfdeoorzaakhebbenals
werdaangegevenbijhetrestveen:krimpenverweringminder
sneldanopderuggen.Bedenkingenhiertegenblijvenechter
mogelijk.Ofweietsuitditverspreidingsbeeld kunnenleren
zounognadermoetenwordenonderzocht.Wezoudenmoetenweten
welkefactorenvaninvloedzijnopdewaarneembaarheidvande
daliegaten.Wekunnenonsvoorstellendatopderuggenalveel
vroegeregalisatiewerkzaamhedenhebbenplaatsgevonden enintensievervormenvangrondgebruik zijnvoorgekomendanindebetrekkelijkongunstiggelegenkommen.
Vaneenaantaldaliegatenisdeinhoudbekekenomtezienwelk
materiaalnadekleiwinning isteruggezet.Hetbetrofhier
waarnemingeninhetveld,dienietverderinhetlaboratorium
zijngetoetst.
Naarverschilininhoudzijntweesoortendaliegateninhet
ruilverkavelingsblok aangetroffen:daliegatengevuldmetrestenriet-enzeggeveenendaliegatengevuldmetrestenriet-,
zegge-enveenmosveen.Deindrukbestaat,datdesoortdaliegatenmetriet-enzeggeveenhetmeestalgemeenvoorkomt;daliegatenwaarinookveenmosveenwordtaangetroffenblijven•
beperkttothetzuidelijkedeelvanhetblok:bezuidende
lijnOpmeer/Benningbroek.Ditkanbetekenendathetnoordelijkedeelvanhetruilverkavelingsblok hoofdzakelijkwerdbeslagendoorriet-enzeggeveen,terwijlinhetzuidelijkedeel
ookveenmoskoepelsvoorkwamen.Doorhetbeperkteaantaldaliegatendatisonderzocht (eenvijftigtal)bezitdezeuitspraak
vanzelfsprekendeeninhogematetentatiefkarakter.

2.1.2.3Veeninoudedoorbraakkolken
DichtbijOpmeer,langsdeOpmeerwegbijSijbekarspelbevindt
zicheenmerkwaardigeuitbochting indeVeekenslooteninde
wegberm.Naderebeschouwing leert,datwehiertemakenhebbenmeteenvroegereverwijdingvandeVeekensloot,plaatselijkbekend als"Spijkerboor".Boringenlangsdebermvande
Opmeerweg aandezijdevandeVeekensloot enaandeoverzijde
vandeVeekensloot,naastdebeplanting langshetindustrieterrein "DeVeeken"makenduidelijkdathiersprakeisvan
eenvoormaligedoorbraakkolk;gevuldmetbaggerenverslagen
materiaal.DeSpijkerboor,iseenoudedoorbraakkolkdie
reedsindeveertiende eeuwwordtgenoemd (in1349"dat
Spickerboer").
DeOpmeerwegheetteindevijftiende eeuwde"Holenkier";
indezeventiende eeuw"DeHogeWijzend".Hieruitmakenwij
opdatdezewegeertijdsfungeerdeals"zijdwende",eenbin-
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nendijkofkadeopdegrensvantweeontginningseenheden (in
ditgevalopdegrensvanOpmeerenSijbekarspel).Dezezijdwendeistengevolgevaneenoverstroming doorgebroken,bij
welkegelegenheid eenwielontstond,plaatselijkdieperdan
2,5mbenedenmaaiveld.Ondereenbaggerlaagwerdinhetwiel
veenachtigmateriaalaangetroffen,datgeziendeaardvande
substantie,inverslagenvormtotafzettingmoetzijngekomen.
Kennelijkwashier sprakevanveendattengevolgevande
dijkdoorbraak isverplaatst.Uitditmateriaalhebbenweeen
drietalmonstersgenomendiewemacroscopisch lietenonderzoeken,omeenideetekrijgenvandesamenstelling.Deuitkomsten
vanditonderzoek leidentotdevoorzichtige conclusiedat tijdensdedoorbraak indeomgevingvandekolk,naastriet-en
zeggeveen,ooktamelijkveelveenmosveen isvoorgekomen.Inde
monsters zijnmatig totzeerveelveenmossenblaadjesaangetroffen.

InhoudSpijkerboor1
Menyanthes (waterdrieblad)
Juncus-(rus)
Chenopodiumalbum (melganzevoet)
Atriplex c f . hastata (meldeof
spiesbl.melde)
Ericatetralix (dopheide)
Chara(kranswier)
Sphagnum (veenmossenblaadjes)
matig
Carex (wortelharenvanzegge)

Phragmites (riet)
Hypnaceeën (slaapmossenblaadjes):zeer,zeer
weinig

InhoudSpijkerboor2
Batrachium (waterranonkel)
Menyanthes (waterdrieblad)
Chara (kranswier)
Juncus (rus)
TweerijigeCarexnootje (zegge)
Chenopodiumalbum (melganzevoet)

Sphagnum (veenmossenblaadjes):veel
Phragmites (riet)

InhoudSpijkerboor3
Batrachium (waterranonkel)
Menyanthes (waterdrieblad)
Chara (kranswier)
Juncus (rus:veelzaadjes)
Carexredicallen (wortelharen
vanzegge)
Ericatetralix (dopheide)

Lychnisflos-cuculi
(koekoeksbloem)
Concolvulisarvensis
(akkerwinde)
Veronica (ereprijs)
Sphagnum (veenmossenblaadjes):zeerveel
Phragmites (riet)
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2.1.2.4Veenonderdijken,kadenenwegen
Veelouderedijken,kadenenwegenzijnaangelegd indetijd
datinhetruilverkavelingsblok (nog)algemeenveenvoorkwam.
Nahunaanlegwerdhetveendaarondernauwelijksmeeraan
verweringblootgesteld zodatthansnogveelouderedijken,
kadenenwegenzijngesitueerdopveenterwijlindeomgeving
hetveenallangverdwenenis.
Veenonderdijken isopdiverseplaatsenvastgesteld.Onder
anderebijdeoudeWestfrieseOmringdijkaandenoordrandvan
hetblok.Ditblijktuitinformatiediebeschikbaar isgesteld
doorhetHoogheemraadschap NoordhollandsNoorderkwartier.Het
betreftboringendiedoordiversediensten zijnverrichtten
behoevevanwegaanlegenwegverbetering openlangsdezedijk.
Helaasverschaffendezeboringenweinigexacteinformatieover
deouderdomendesamenstellingvanhetveenpakket.
DeRijksGeologischeDienst (RGD)heeftin1972eenaantalboringenverrichtaandebinnenzijdevandeWestfriesedijk.
Drieboringen (denrs.62,65en67)vertoneneenlaag(samengedrukt)veen,tamelijkhooginhetprofiel (respectievelijk
55,65en50cmbenedenhetmaaiveld).Dediktevanditveenpakketvarieerttussen1,05 en1,30m.Bijtweeboringen (de
nrs.65en67)isdeaardvanhetveennaderbepaald.Weblijkenhiertemakentehebbenmetrietveen.
Dedateringvanditveenlevertproblemenop.Dekleilaagdie
overbetveenpakketisafgezetwordtinhetrapportgeplaatst
indeDuinkerke-O-fase.Volgensdenieuwste inzichtenvande
RGD (vriendelijkemededelingvandeheerDeMulder)heeftin
ditgebiedgedurendedeCalaisIVbtotenmetdeDuinkerkeII
periodeechterinhetgeheelgeenklastische sedimentatie
plaatsgevonden.HetveenzalderhalvedaterenuitdeCalais
IVa2periode,zodatdeaangetroffenveenlaaggeenverband
houdtmethetmiddeleeuwseoppervlakteveen inWestfriesland.
Wekunnenditgegevendusnietvoordereconstructiedaarvan
gebruiken.
ZelftroffenwijveenaanonderderingdijkvandedroogmakerijdeBerkmeer.Bijzondere informatieverschafte eenboringaanderingvaartzijdevandedijk,terhoogtevande
boerderij"Trompenburgt".Ondereenlaagopgebrachtegrond
van85cmbleekeensamengedrukteveenlaagvoortekomenvan
1,15mdik.Uitditveeniseenmonstergenomenvoormacroscopischonderzoek,waarbijrestenzijnaangetroffenvan:
Menyanthes (waterdrieblad)
Juncus (rus)
TweerijigeCarexnootje (zegge)
Phragmites (riet)
Sphagnum (veenmossenblaadjes):weinig.
Onderditveenbevindenzichdeoudemarieneafzettingendie
indeBerkmeeraandeoppervlakte liggenopeendieptevan
ca.2,00mbenedenNAP.Merkwaardigerwijs ligthetmaaiveld
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ookbuitendeBerkmeeropditniveau.Ditisvooralhetgeval
indePolderdeKaagdieinhetnoordenaandeBerkmeergrenst.
Deoudemarieneafzettingen liggenhiereveneensaanhetoppervlak,opeenhoogtevan1,6 à1,7mbenedenNAP.DatisnauwelijkshogerdandeBerkmeer.WemogenaannemendatdithoogteverschilaanzienlijkgroterwastoendeBerkmeerin1636werd
drooggemalen.WaarschijnlijkwastoendePolderdeKaagnog
doorveenbedekt.Dediktevanditveendekkanwordenvastgesteldaandehandvandeveenlaagonderderingdijk.Dezeis
thansnog 1,15mdik.Maaromdatditveenissamengeperstveronderstellenwedathetveenpakketbijdebedijkingvande
Berkmeerdikkerisgeweest.Eendiktevanca.2m lijktniet
onmogelijk.Zokomenwevoorhetbeginvandezeventiende
eeuwtoteenhoogteliggingvanhetveenopNAP-niveau.Gaan
wevanditcijferuitbijhetberekenenvandegraadvanveenbedekkingvanhetgeheleruilverkavelingsblok dankomenwetot
deverrassendeconclusiedatditblokinhetbeginvandezeventiendeeeuwnogvrijwel geheeldoorveenmoetzijnbedektgeweest.Hetgeheleblok ligtmomenteelimmersbenedenNAP.Ook
dehogeCalaisruggen zullentoentertijdnogondereen (dunne)
veenlaaghebbengelegen.
Opeentamelijkhoge liggingvanhetveenwijstoverigensnog
eenwaarneminguitdejarenzeventig,dieGemeentewerkenvan
Obdamonsmeldde:Onderdedorpsstraatvlaktenzuidenvanhet
kerkjevanSpanbroek-opdeflankvaneenCalaisrug-werd
bijrioleringswerkzaamhedeneensterksamengeperste laagveen
vanca.50cmdikteaangetroffen.

2.1.2.5Veenonderkerken
Ookonderkerkenwordtin"DeGouw"veenaangetroffen.Dit
vormteenstemeereenonderbouwingvoordestelling datdit
gebiedeertijdsdoorveenmoetzijnbedektgeweest.Hetfraaistevoorbeeldvanveenondereenkerk,kwamaanhetlichtbij
derestauratievandekerkvanHoogwoud.
Hieriseensterkgecomprimeerdeveenlaagaangetroffenmet
eengrootstediktevan75cm.
Bijzonderbijditveenisderelatiefhogeliggingendesamenstelling.Debasis isgesitueerdopéénvandehoogstedelenvandeCalais-kwelder,opderugHoogwoud-Wadway-Wognum.
InsamengedruktetoestandreikthetveentotenkeledecimetersonderNAP.Hethoogstaangetroffenveenheeftz'ntopop
- 15cmNAP.
Roldaanheeftdezeveenlaagonderzochtenheeftoptweeverschillendemanierendeoorspronkelijkeveendiktevastgesteld.
Afhankelijkvandewijzevanberekenenkomthijuitopeen
hoogteliggingvan+1,15mNAPof+1,50mNAP.Opgrondhiervanneemthijaandatdehoogstedelenvanhetveentot+1,2
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mNAPhebbengereikt.Hetisechternietonwaarschijnlijkdat
hetoorspronkelijkveennogomstreeks 1meterdikkerisgeweest.VolgensRoldaanontbreekt indedoorhemonderzochte
profielendetopvanhetoorspronkelijk veen.Hijneemtaan
datinHoogwoudhetveentotindevroegemiddeleeuwenmoet
zijndoorgegroeid,terwijl 14C-bepalingvaneenmonsteruit
debovengrondvanhetsamengedrukteveeneenouderdomoplevertvan2440+30BP (490+30BC).
DeveenlaagonderdekerkvanHoogwoud geeftvoorts eenbeeld
vandewijzewaarophetveenzichterplaatseheeftontwikkeld.Hetprofiel isopverschillendeplekkenongestoord.
Eénprofielispollenanalytisch onderzochtengepubliceerd
(zieRoldaan,fig. 7 ) .
Uitderesultatenmogenweopmakendatnaarboventoedematevanvoedselrijkdomafneemt.
Bodemkundiggeeftditprofielhetvolgendebeeld:
DieptecmNAP
-22 tot -25
-25 tot -32
-32 tot -37
-37 tot -42
-42 tot -52
-52 tot -62
-62 tot -72
-72 tot -81
-81 tot -87
-87 tot -92

veraardveenlaagje
vrijsterksamengedruktenverteerdveenmosveen
zwartbruinveenmosveenmetwollegrasensecundairezegge-ofrietwortels
bladmossen,heidetakjeenookvrijveelrietstolonen;fijnveenmosveen
veelheide-veenmosveen,bladmossen enheide,
maargemengdmetzegge,wathout,rietindruksels;menyanthes (waterdrieblad);vrijdroog
rietzeggeveenmetlaagjebladmossenenlaagje
heidetakjes;weinigveenmosveen
zeggerietveen,nietoligotroofmeer;vrij
zwart,droogenhard
zeggeveen,roodbruinmetheidetakjes;iets
wollegras;geenriet,welenkeleveenmossen;
veelmenyanthes (waterdrieblad)
hout (rood);zeggeveen;ietsriet;enkele
menyanthes (waterdrieblad)zaadjes;mosjes(?);
kleiig
kleiigzandmetvenigmateriaal;wortels e t c :
kalkloos
(naar:R.H.Roldaan,1972;TabelI).

Naarboventoezienweriet-enzeggeveenovergaaninveenmosveen.Ditmagerwellichtopwijzendatindezeomgevingooit
eenveenmoskoepel aanwezig isgeweest.
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2.1.2.6 Naamkundigeaanwijzingenvoorveen
Inplaats-enveldnamenkunnenaanwijzingenverborgen zitten
overdeaardvanhetlandschaptijdensdeontginning.Een
aantalplaatsnamenwijstduidelijkopeennatteterreingesteldheid.Zoalsbijdedorpenmetnameneindigendop-woud.
Woudbetekent "zompigbos".Ditleidttotdeconclusiedat
hetlandschap indeomgevingvanAartswoud (in1319Edaertswoud)envanHoogwoud (in1289Hoechhoutwoude)hetkarakter
moethebbengehadvaneenmoerasbos.Opvochtigeomstandighedenwijzeneveneensdeplaatsnameneindigend op-broek,zoalsBenningbroek (in1311Bennenbroec)enSpanbroek (begin
12eeeuwSpanbroek).Broekbetekent"moeras".
Namenmet-veenzijnzeldzaam.Ditbehoeftniettewijzenop
hetontbrekenvanveen.Wellichtvormthetjuisteenaanwijzingvoorhetomgekeerde:hetkwamzoalgemeenvoordathet
geenaanleidinggaftotnaamgeving.
Eénenkeleveldnaammet-veenhebbenwijinhetruilverkavelingsblokaangetroffen.Hetbetrefteenperceellandlangs
hetWar,tenzuidwestenvanWadway,hetVeenlandgeheten.
Momenteelwordtindezeomgevingalleennogwatveenaangetroffenondereenkleinekade.Eenperceelinhetverlengde
vanhetWar,"Skootje"geheteneninhetVeelandgelegen,
vertoontsporenvanturfgraverij;waarschijnlijk tamelijk
recent.
Eenwaardevolleindicatiegeeft"deMalmen",vlaktenoosten
vandeBerkmeer.Dezenaamdiereedsinde14eeeuwwordtgenoemd ("die Melme"in1319;"de(n)MelmbiSpanbroeke"in
1343)kanduidenophetvoorkomenvanveenmosveen (molm).

2.1.2.7Afwateringspatroonenpercelering
Voordereconstructievanhetveenlandschap ishetbelangrijk
tekijkennaarhetoorspronkelijke afwateringspatroon.Waar
bevondenzichdevoormaligenatuurlijkeveenstroompjes enin
welkerichting stroomdenzijaf.Opdezewijzekunnenwe
vaststellenhoehetreliëfvanhetveenlandschap eruitheeft
gezien.Vaakvindenwedeveenstroompjes zélfnietmeer,of
slechtszeeronvolledig inhetlandschapterug.Indatgeval
moetenwehunloopreconstrueren aandehandvandeverkaveling.Deslotendiendenvooralaanvankelijkvoordeontwateringvanhetveenenstroomdenindeveenwatertjesuit.De
uitmondingvondveelalplaatsondereenrechteofondereen
scherpehoekzodathetslootwaterraetdestroomrichtingmee
konafvloeien.Nemenweaandatafwatering ondereenstompe
hoek,dustegendestroomrichting in,nietheeftplaatsgevondendankanuitdeperceelsconfiguratie althansglobaalde
richtingvandeafwateringwordenafgeleid.Isookdeperceleringverdwenen,zoalsbijdedroogmakerijendieontstaan'
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zijnuitmerendiezichtenkostevanhetmiddeleeuwseveenlandschaphebbenuitgebreid,danistevensgetrachtbijbenaderingweertegevenhoedeperceleringeroorspronkelijk
uitzag.BijdeBaarsdorpermeerisditbijvoorbeeldgebeurd
doordeaangrenzendestrookvormigeperceleningedachtetot
inhetvoormaligemeerdoortetrekken.Totonzeverwondering
kwamhierbijeensoortstervormigeverkaveling tevoorschijn.
DitleiddetotdeconclusiedatdeBaarsdorpermeeroorspronkelijktotdehoogsteonderdelenvanhetveenlandschapkanhebbenbehoord;eenstervormigeverkaveldeveenmoskoepelmeteen
radiairafwateringspatroon.Nuwordtdenaamvanditmeerook
ineensbegrijpelijker.Dezeblijktgeenbetrekkingtehebben
opeenverdwenenBaarsdorpmaarisafgeleidvan"Bartorp"
hetgeen"kalehoogte"kanbetekenen (oudstevorm1343/1344=
"Borderopsmeir").Hetligtvoordehandeenonbegroeideveenmoskoepeleenkalehoogtetenoemen.HetBartorpvormdewaarschijnlijkhetbeginpuntvoortweeveenstroompjeswaarvaner
éénafwaterdeinoostelijkerichtingenééninwestelijke
richting.Hetoostelijke stroompjeisdeLeekofKrommeleek;
hetwestelijke stroompjeliepinderichtingvanNoordermeer.
Uitdeperceelsconfiguratielaatzichafleidendatdezeriviertjesbovenstroumsgevoedwerdendoortalrijke zijtakkenendat
hetBartorpnietdeenigeveenmoskoepel indeomgeving isgeweest.Eenzijtakvanhetwestelijkestroompjewasdehuidige
Molentocht.Ditwatertjevormdedenatuurlijkeafwateringvan
dezuidflankvaneengrootveenraoskussenterhoogtevanOpmeer
enSpanbroek.DewaaierverkavelingvanSpanbroek,diemetzijn
puntpreciesuitkomtbijhetbeginvandeMolentocht,vormt
daarvooreenbelangrijke aanwijzing.BlijkensdewaaierverkavelingmoeteenandereveenmoskoepelgelegenhebbenterhoogtevanWognumenBehningbroek.DewaaiervanWognumkomtuit
opeenzijloopvandeKromme leek;dewaaiervanBenningbroek
waterdeafinderichtingvaneenveenstroompjedatvermoedelijkdoordePolderdeBennemeer liepenvandaarinderichtingvanTwiskstroomde.

2.I.3

Evaluatievanenigeveenindicatoren

Bijdeevaluatievandeveenindicatoren isgetracht-uitde
fragmentarische informatieomtrentdeverbreidingvanveeneentotaalbeeld optebouwen.
Daarbijlijktwelzekerdatmagwordenuitgegaanvanhetidee
dathetgeheleruilverkavelingsblok tijdensdeontginningdoor
veenwasbedekt.Ditmaakthetmogelijkomonsindezeparagraaftebeperkentothetbehandelenvanenkeledetails,in
hetbijzondermetbetrekking totdevraagwaarwelktypeveenlandschapbinnenhetruilverkavelingsblokvoorkwam.
Indiennoodzakelijk isindatverbandookbuitenhetruilverkavelingsblok gekekenengereconstrueerd.Bijlage 1vormt
daarvanhetzichtbarebewijs.
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Opdezebijlageishoogveenaangegevenwaarnaaronzemening
tijdensdevroegemiddeleeuwenveenmoskoepelsvoorkwamen.
Infeiteblijkterspraketezijnvaneenreeksgedeeltelijk
aanelkaargrenzendeveenmoskoepelswaarvanhetcentraledeel
wordtgevormddoorhetBarborpendekoepelsvanOpmeer/SpanbroekenBenningbroek/Wognum.
Eenenanderwordtnietalleenonderbouwddoordeaanwezigheidvaneenwaaierverkaveling ofvaneensterverkaveling
maarookmeeralgemeendoordesitueringvandeblokkenmet
eenverschillendeperceelsrichting tenopzichtevanelkaar.
DitkomtvooraltotuitdrukkingbijdeblokkenaanweerszijdenvandeWijzend endevroegereAchterwijzend (thansgrotendeelsdeA.C.deGraafweg)dieuitheeluiteenlopende richting
opelkaarstoten.
DehoekendiedepercelenmetdeWijzendendeA.C.deGraafwegmaken,tonenduidelijkaandatdeontginningnietbijde
A.C.deGraafwegofdeWijzendvanstartisgegaan,deperceelsconfiguratie duidteerderophettegendeel.Debeide
"wijzenden"vormendeachtergrensvooreenaantalnaastelkaarliggendeveenontginningen.Zemarkerendevoormalige
waterscheiding;meerbepaald dehoogstedelenvandevroegere
veenmoskoepels.
Eensoortgelijke situatietreffenweaanbijdevoormalige
"wisent" (wijzend),gelegentussenOudeenNieuweNiedorpen
Winkelaandeenezijde,enAartswoudenHoogwoudaandeanderezijde.ThansbevindtzichopdezeplaatsdeLangereiseenlatergegravenafwateringskanaalvanhetGeestmerambacht
naarhetnoorden (gerealiseerdtussen 1386en1461)-maar
oorspronkelijk isookhiersprakegeweestvaneenachterkade
opdewaterscheidingvaneenveenmoskoepel.Dezeveenkoepel
kaninverbindinghebbengestaanmet-ofzelfseenonderdeel
hebbengevormdvan-deveenmoskoepel dieonderSpanbroek/Opmeerheeftgelegen.
Overhetalgemeenkomendezebevindingenovereenmethetgeen
uitdeveenindicatorenkanwordenafgeleid.Deonderzochte
veenindicatoren sprekenalthanshetgeschetstebeeldniettegen.Dedaliegatcnwaarinveenmosvoorkomtbevindenzichinderdaadopplaatsenwaarookomandereredenenveenmoskoepels
zijnvermoed.Demedemetveenmosgevuldedoorbraakkolk "Spijkerboor"blijktbijnaderebeschouwingnietverafteliggen
vandeeerdervermeldeAchterwijzend enookhetveenmosveen
onderdekerkvanHoogwoudsluitaanbijhetbeelddatwij
onsinmiddelsvanhetveenlandschaphebbengevormd.Ditveenmosveenmoetdeelhebbenuitgemaaktvandeveenkoepeldie
dichtbijde"Wisent"zijngrootstehoogtemoethebbenbereikt.Eenhoogstmerkwaardigepositiewordtmetbetrekking
totdezeveenkoepeloverigens ingenomendoordeBerkmeer.
WanneerwedeWisent/Langereis inzuidelijkerichtingdoortrekkendankruistdezeopeengegevenmomentdekadevande
PolderdeKaag.Dezekadewordtdooronsbeschouwdalseen
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voortzettingvande"Wijzend"opdegrensvanOpmeerenSpanbroek.Alswehetjuistzien,danligtdeBerkmeerprecies
ophetsnijpuntvantweewaterscheidingen.Daaruit leidenwe
afdatdeBerkmeer,evenalsdeBaarsdorpermeer,totdehoogstedelenvanhetveenlandschapheeftbehoord.Getuigehet
(nagenoeg)ontbrekenvanveenmosveeninhetdooronsonderzochteprofielbijdeTromperburgt,moethetveenmosveenin
dezeomgevingreedsverdwenenzijntoenderingdijkvande
Berkmeerwerdopgeworpen.
BijdebehandelingvanhetBartorp isgewezenophetbelang
vandeveenwatertjes.Dezekunnenonsleerzameinformatie
verschaffenover.devermoedelijke richtingwaarindeafwateringheeftplaatsgevonden.Ditkanonshelpendehoogstedelenvanhetveenlandschapaantewijzen.
Bijzonder informatiefinditopzichtisbijvoorbeeld"De
Gouwe",eengrotendeelsverdwenenveenstroompjedatheeft
gelegenindeomgevingvandeZuiderzeestraat tenoostenvan
Hoogwoud.Ditstroompjemoetinnoordelijke richtinghebben
afgewaterd.RestenvandebovenlooptreffenweaanindeHoge
LandenvanSijbekarspel.Kennelijkvondditriviertjezijn
oorsprong aandeflankvandeveenkoepeltussenWognumen
Benningbroek.Deouderivierloop looptdoortotvlakten
noordenvandewaterscheiding;vroegerdeAchterwijzend,
thansdeA.C.deGraafweg.
OverigenswerddeGouwegevoeddoorkleinezijriv^ertjesdie
£,•
ontsprongenaandeoostelijkeflankvandeveenkoepelwaarvandeWisent/Langereisdewaterscheidingvormde.Dezewatertjesnoemdemen"wuivers".Waarschijnlijkhaddenzeeen
kronkeligkarakter.Terhoogtevandezewatertjeswerdenlaterwegenaangelegdwaaropdenaamvandezestroompjesoverging.ZovindenweoostelijkvandeHerenweg tussenOpmeer
enAartswoudvanzuidnaarnoorddeOpmeerderWeyver (een
smalstuk landopdegrensvanOpmeerenHoogwoud);deGroene
WuiverendeKorteWuiver.
Naastgebiedenmethoogveen(deveenmoskoepels)hebbenweop
bijlage 1ookgebiedenmetlaagveenaangegeven.Daaronder
verstaanwegebiedenwaarvlakvoordeontginningriet-en
zeggeveenaandeoppervlakteheeftgelegen.Hetbegriplaag
veenhoudtgeenverbandmetdeontstaanswijzevanhetveen
maarduidtopdelageliggingtenopzichtevandeveenmoskoepels.Hierkwamendestroompjesbijeendieaandeflanken
vandeveenkoepelsontsprongenenvormdenzichkleineriviertjes.
Indezegebiedentreffenweindedaliegatenslechtsbijhoge
uitzonderingveenmosresten aan.Wevindenerbijnauitsluitend
restenvanrietenzegge.Depercelenzijnzeerlangenstrekkennagenoegevenwijdigaanelkaarop.Eendergelijkeperceelsconfiguratieisalleendenkbaarineenrelatiefvlakgebied
metweinighoogteverschillen.Veenkoepelskunnenhierincidenteelzijnvoorgekomenmaarblijkensdepercelering zullenzij
vanweinigbetekeniszijngeweest.
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Grotegebiedenmetlaagveen hebbenweaangegeventenoosten
vandeGouweentennoordenvanBenningbroek.Binnendezegebiedenmetlaagveenzijn-zeerverspreid-eenaantalkleinereveenmosvoorkomensopdekaartgezet,omtotuitdrukking
tebrengendathierincidenteelwélveenmosveenisvoorgekomen.Aandeplaatsendebegrenzingvandezekleinereveenmosvoorkomensmaggeenletterlijkebetekeniswordengehecht.
Zekunnenookopheelandereplaatsenhebbengelegenenstaan
opdekaartomeenindrukvanhetlandschapsbeeld tegeven.
Naasthoogveenenlaagveenonderscheidenweinbijlage 1middelhoogveen;eenzonebegroeidmetkreupelhoutenberken.
Landschappelijknamdezezoneeentussenpositie in:opde
overgangvandeveenmoskoepels enhetriet-enzeggeveen.
Normaliterwordtdaarzo'ntypebegroeiingnietaangetroffen.
Nochtansvoordeperiodevlakvóórdeontginningvanhet
Westfrieseveenlandschap.
Debelangrijkste aanleidingdaarvoorisdeproblematiekom
de"woudnamen".IneengrootaantalplaatsnameninWestfrieslandkomthetbestanddeel"Woud"voor.Ditwijstopdeaanwezigheidvanmoerasbos.Edelmanheeftditverschijnseltrachtenteverklaren inzijnartikeloverde"Plaatsnamenmethet
bestanddeelwoudenhunbetrekking totdebodemgesteldheid".
Opdeklei inWestfriesland zoudenmoerasbossenhebbengegroeiddieaanleidinggaventothetontstaanvandonkergekleurde"woud-gronden"meteenbovengronddiktevan40cmof
meer.Naardezewoudenzoudendemensenhunnederzettingen
hebbengenoemd.
NuwijwetendatdemarienekleivanWestfrieslanddoorveen
wasoverdekt,kandezesuggestievetheoriegeenstandmeer
houden.Dedonkerekleurvandebovengrondwordtthanstoegeschrevenaanhetvroegereveendek.Dewoudenzullenelders
gezochtmoetenworden.Wijmenendatvooraldeflankenvande
veenmoskoepels daarvoorhetmeestinaanmerkingkomen.Zoals
webijdetoelichting opbijlage2nognaderzullenadstruerenmoethetveenvlakvóórententijdevandeontginning
doornatuurlijkeoorzakenernstigtelijdenhebbengehadvan
verdroging,waardooraanderandenvandeveenmoskoepelsen
misschienzelfsooknogwelhogeropeenopslagvanberkenen
kreupelhoutkonontstaan.Naaronzemening zijndezebosschagesdoordeontginnersals"woud"aangemerkt.
Wijwillendetoelichtingopbijlage 1nietbesluitenalvorensoptemerkendatdebegrenzingtussenhoogreenmiddelhoogveenenlaagveenzoalsdezeopdekaartisaangegeven,
minderexactisdandekaartsuggereert.Webeschikten (toch
nog)overteweiniggegevensomdeprecieze liggingvastte
stellen.Nietteminmenenwedeaardvandezonering inessentietehebbenweergegeven.Dereconstructievanhetnatuurlijksubstraatisglobaal,dochdaaromnognietminderbruikbaarvoorhetkrijgenvaneenbeterinzichtindegenesevan
hetcultuurlandschap.
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2.2

Toelichtingbijbijlage2:Ontginningenbewoning

2.2.1

Algemeneachtergronden

Bijlage2isbedoeldomeenoverzichttegevenvandewijze
waarophetcultuurlandschap inhetruilverkavelingsgebied en
zijnnaasteomgevingisontstaan.Uitgangspuntdaarbijvormt
hetnatuurlijksubstraat,hetveenlandschapvanomstreeks
800-1000.
Omhetverbandhiermeeinhetoogtehoudenzijndelijnelementendieopbijlage 1onderscheidenworden,eveneensopbijlage2ingetekend.Hetbetreftdenatuurlijkeveenstroompjes
(ookdevermoedelijke)endewaterscheidingen.
Voordeoudstebewonings-enontginningsgeschiedenis,ishet
vanbelangtewetenopwelkeplaatsenhetveenlandschapvoor
heteerstwasbewoond.Hiermogenwenormaliterookdeoudste
incultuurgebrachtegrondenverwachten.Hebbenweopdeze
wijzeeenideegekregenvanwaaruitdeopenleggingvanhet
veenheeftplaatsgevonden,dankunnenwenaderbekijkenin
welkerichtingdeontginning isverlopenenkunnenwebeginnendeverschillende landschapselementen chronologischopeen
rijtezetten.
Eenindrukvandeeerstebewoningverkrijgenwedoorgebruik
temakenvanarcheologische informatie.Metditoogmerkzijn
allebekendevondstenindeGouwenomgevingopkaartgezet.
Erwerdenvindplaatsenonderscheidenuitdevroegemiddeleeuwen (750-1000)enuitdelatemiddeleeuwen (1000-1500),
zomogelijknadergespecificeerd intweetijdvakken:
(1000-1200)en (1200-1500).
Ookzijndekerkgebouwen inbeschouwinggenomen;inhetbijzonderwanneerdaaraanenig archeologisch ofbouwkundigonderzoekwasverrichtwaardoordateringmogelijkwerd.
Eenenanderheeftaanleidinggegeventotverrassenderesultaten.Zoblijktdatdeoudstearcheologischevindplaatsen
vaakliggenwaarvroegerveenmoskoepels aanwezigwaren.Dit
isbijvoorbeeldhetgevallangsdevoormaligebovenloopvan
deGouwindeHoogeLandenvanSijbekarspel.Langsditvroegereveenstroompjetreffenwevondstenaanuit1000-1200AD.
TussenBenningbroek enWadwayzou,volgensdeRijksdienst
voorOudheidkundigBodemonderzoek (R.O.B.)zelfsmateriaal
zijnaangetroffenuitdevroegemiddeleeuwen;haastpalop
dewaterscheiding.Oudearcheologicazijnookgevondenbij
Wognumdathaastbovenopdewaterscheiding heeftgelegen.
Nochtans ishetaantalvondstenzogeringenisinbepaalde
gevallendeaardewerkdeterminatie zoonzekerdatalléénop
grondvanhetgevondenmateriaalnognietzondermeermag
wordenafgeleiddatdebewoningbovenopdeveenmoskoepels
isbegonnen.Hetbetreftbovendienvoorhetmerendeelverspreidevondstendieookvanelderskunnenzijnaangevoerd.
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Onzereservestenaanzienvanditideeworden echtergoeddeelsweggenomendoorderesultatenvanhetonderzoeknaar
dekerkvanWognum.Daaruitkannamelijkwordenafgeleiddat
kerkenkerkhofvanafomstreeks1000ADopdezelfdeplaats
hebbengelegen;vlaknaastdevoormaligewaterscheiding,dus
bovenopeenveenmoskoepel.Hetbouwwerk gaatvermoedelijk
terugopeenouderetufstenen zaalkerkuitdetwaalfdeen
wellichtuitdeelfdeeeuw,waarvanderestennogonderde
zijmurenvandehuidigekerkzijnaangetroffen.Daaronder
bevindtzicheengrafvelduiteennogvroegere fasewaarbij-volgensHalbertsma-eennogouderkerkjekanhebben
behoord;wellichtde"capella"te"Woggungen"waarvanreeds
in1063sprakeis.
Eendergelijkehoge ligging,vandeoudstebewoning,midden
inhetveenwijktafvanhetklassiekebeelddattotdusverrevandeontginningen inhetveenisopgebouwd.Daarinwordt
uitgegaanvanbewoning langsdeveenstroompjeswaarnapasin
tweedeinstantiedeontginningvandeachterliggendeveenkoepelsterhandwordtgenomen.Inhetonderzoeksgebied lijkt
bewoning langsdeveenstroompjesgrotendeels teontbreken.
Ditleidttotdeconclusiedateromstreeks 1000ADinWestfriesland ietsbijzonders isgebeurd.Deveenmoskoepelswarenzogemakkelijk tebetredendatzealswoonplaatswerden
uitgekozen.Eensterkeverdrogingmoethieraanzijnvooraf
gegaan.Deoorzakendaarvanzijnonsonduidelijk enhetvoert
wellichtteverominhetkadervanditrapportdaaropdiep
integaan,maarmisschienmoetenwedenkenaaneentoeneming
vandezee-invloedwaardoordeafwateringvandeWestfriese
venendrastischverbeterde.Gedachtwordtaaneenopenbreken
vanhetveenlandschapvanuithetnoordoosten,viadeLeeken
deMiddenleek dieindezecontreieneenbelangrijkefunctie
bijhetafvoerenvanveenwaterzullenhebbenvervuld.
Wijnemenaandatdoordezeverdroginghetveenplaatselijk
begroeid isgeraaktmeteenopslagvanberkenenstruikgewas,
het"woud"datdeontginners indeelfde,wellicht indetiendeeeuwinWestfrieslandaantroffen.
Vanuit dezegezichtshoek lijkthetineensveelduidelijker
tewordenhoedeontginningvanDeGouwisverlopen.Voorde
bewoningwerdendedroogsteplekkenuitgekozen.Dezelagen
openaandeflankenvandeveenmoskoepels,waarvandeafhellingeengoedenatuurlijkeafwateringwaarborgde.Ditverklaartbijvoorbeelddeliggingvandewegdieminofmeer
evenwijdigaandeA.C.deGraafweg (deoudeAchterwijzend)in
eengeknikteboogvanafWognum,viaWadwaynaarSpanbroek
loopt.Dezeweg lagkennelijk opdehellingvaneenveenkoepelenverbonddedroogsteplekkenmetelkaar.
Deouderdomvandenederzettingen langsdezeweg sterktons
overigensindemeningdatwehiertemakenhebbenmeteen
zeeroudebewoningsas.NaastWognum,mogenWadwayenSpanbroekbogenopeenhogeleeftijd.Dekerkenvandezebeide
nederzettingenwordenimmersreedsindetwaalfdeeeuwge--
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noemdenonsisgeeninformatiebekendwaaruitzoublijken
datdezekerkenooiteldershebbengelegen.
DeliggingvandekerkvanHoogwoudopveenmosveen,ongeveer
halverwege tussendeWisent/Langereiswaterscheiding ende
Gouwe,isnuineensookgeenprobleemmeer.Desituering
blijkt,integendeel,aantesluitenbijhetnormalebeeld
datditgebiedeertijdsmoethebbengekenmerkt.

2.2.2

Opmerkingenbijdelegenda

Omhetverloopvandeontginningendebewoning inbeeldte
brengenisindelegendavanbijlage2zeerveelaandachtbesteedaanhetaangevenvandeouderdomvandeelementen.

2.2.2.1Bewoningsassen
Belangrijkzijndezeeroudebewoningsassen.Wijnemenaan
datbewoningenontginninghiereenaanvanghebbengenomen.
DebewoningsasSpanbroek/Wadway/Wognumisinditverbandreeds
tersprakegebracht.VoortsmenenwebijAartswoudeenbewoningsasvandezeouderdomaantemogengeven.DekerkvanAartswoud issteedsaandezebewoningsasgesitueerdgeweest (het
huidigegebouwisweliswaarpasin1884opgetrokkendochop
deplaatsvaneenouderekerkdiereedsin1395isvermeld),
Vanbewoning langsdeKoningspade,dichterbijdeLangereis
istotdusverrenietsgebleken.Dehuidigebewoningsaszal
daaromweldeoorspronkelijkezijn.
EenzeeroudebewoningsasiseveneensaangegevenbijBenningbroek.Dezenederzettingvertoonttenopzichtevaneenblok
metwaaierverkaveling dezelfdekarakteristieke liggingals
Spanbroek.
Vanoudebewoningsassenwordtaangenomendatzijwatlater
totstandzijngebrachtdandezeeroudebewoningsassen,meer
bepaald indeperiodevandetwaalfdetotenmetdedertiende
eeuw.
Bewoningsassenvandieouderdomzijndooronsaangegevenbij
OpmeerenHoogwoud.Hieriszelfssprakevantweeparallelle
oudebewoningsassen,t.w.deHerenwegendeKoningspade.Aanleidingtotdezedateringvormtdemerkwaardige liggingvan
dekerkvanHoogwoud:juisttussendebeidebewoningsassen
in.Hetisnietonmogelijkdatdebewoningvoorheenopéén
lijnheeftgelegenmetdekerkmaarnaderhand isverschoven
inderichtingvandehuidigebewoningsassen.Wellichtheeft
ditplaatsgevonden ineenperiodedatdeCalaisruggenzich
duidelijker alsterreinverheffingeninhetlandschapgingen
manifesteren.Debewoningpastezichdaarbijaanentroknaar
derandenwaardrogeennattegebiedenaanelkaargrensden.
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Vaneenoudebewoningsaslijkenweooktekunnen sprekenbij
Sijbekarspel (oudstevermelding Siboutskerspel,1311).
Deeerstebewoning zou,blijkensarcheologischevondstenlangs
debovenloopvandeGouwekunnenhebbengelegen.Dehuidige
bewoningsas isdansecundair.Eenaanwijzinghiervoorvormt
deliggingvandehuizenvanSijbekarspel.Deze liggenniet
haaksopdewegmaarschuindaarop.KennelijkvormtdebewoningsasvanSijbekarspel eenlatereverbindingsweg tussende
zeeroudebewoningsasvanBenningbroek endebovenloopvan
deGouwe.
OokdebewoningsasvanLambertschaag enAbbekerk lijktons
latertezijnontstaan.Beidenederzettingenvormensecundairenederzettingen respectievelijkvanHoogwoudenOpmeer.Een
enandervolgtduidelijkuitdekerkfiliatie.Dekerkvan
LambertschaagwaseendochterkerkvanHoogwoud.Voortsisin
ditverbandopmerkelijkdatdekerkenvanHoogwoudenLambertschaagnagenoegpreciesineikaarsverlengde liggen,wellicht
opdezelfdekerkkavel,waaropofwaarlangsdeWester-ende
Oosterboekelweg isaangelegd.Laterontstaanisvoortsde
oudebewoningsasvanZandwerve.DeperceleringvandePolder
deKaagheeftvroegeropgestrekttotaandeMolentocht.Toen
hetveenverdween isdevoormalige strandwal steedshogerin
hetlandschapkomenteliggenzodathijaantrekkelijkwerd
voorbewoning.
OudebewoningsassentreffenwevoortsaanbijTropweereen
deWeere.DeWeerewordtin1400vermeld.Erissprakevan
mensen"dienutertijtwoonenindieWeere".In1460spreekt
menvaneen"wechdoerdiehusendiemendeWeerheet".Kennelijkkanhunontstaanvooreenbelangrijkdeelwordentoegeschrevenaandevoortschrijdendeverweringvanhetveen
waardoorterplaatseeenbredeCalaisrug tevoorschijnkwam.
Opvallend ishetkronkeligekaraktervandebewoningsasvan
TropweereenWeere.Waarschijnlijk zijneerstverspreidover
deCalaisrugeenaantalboerderijengebouwddienaderhandonderlingmetelkaarverbonden zijn.Bijzonderevermeldingin
relatietotdebewoningsassenverdienttenslottehetvoorkomenvantuineerdgronden.Dezegronden,opbijlage1vanhet
bodemkundig rapportvanderuilverkaveling aangeduidmetde
codesEK15enEK35,zijnkleigrondenmeteendonkerebovengronddikkerdan50cm (Muldere.a. i.V.).Aangenomenwordt
datdezegrondendoortoedoenvandemenszijnverbeterd.
Wellichtbetreftditvoornamelijk deintensiefbeteeldeakkertjesentuinenindedirectenabijheidvanhuisofboerderij.Indatlichtbezienwillenwewijzenopenkeleopvallendeverschijnselen.
Langseenaantalbewoningsassenblijkendetuineerdgronden
haastexclusief langséénkantvoortekomen.Zoalsbij Sijbekarspel (aandezuidzijde).Minderuitgesproken isditook
tezienbijdeWeeren.Mogenwedaaruitopmakendatoorspronkelijkalleenaandezezijdebewoningwas?Hoogstmerkwaardig
isookhetverschijnseldatlangsdetweebewoningsassenvân

27

Hoogwoud langsdeKoningspadegeheelgeentuineerdgronden
voorkomenenlangsdeHerenwegwel.Misschienkanditbetekenendatdebewoning langsdeHerenwegouderwasofvan
groterimportantie danlangsdeKoningspade?Deouderdomvan
detuineerdgronden laatzichmoeilijkschatten.Omdatechter
onderdetuineerdgrondengeenveenisaangetroffen zalhet
weleenwatlaterverschijnsel zijn.Hieropwijstookhet
feitdatbijeensecundairenederzetting als"DeWeeren"op
ruimeschaaltuineerdgrondenvoorkomen.

2.2.2.2Dijken
Eenafzonderlijkegroepvormendedijken.Binnendezegroep
iseenonderscheid gemaaktnaarouderdom.Decategoriedijken
vertoontevenwelookopanderepuntennogalwatdifferentiatie,zijvertoontquaontstaanswijze enquafunctieeentamelijkheterogeenkarakter.
Hetminstgecompliceerd isdesituatiemetbetrekking totde
zeeroudezijdijken.Hetzijndevroegereveenkadendiede
zijgrenzenvormdenvandezeeroudeveenontginningen.Tegenwoordig zijnzeingebruikalswegen/ofalspolderkade.
Eenzeeroudezijdijkisongetwijfeld dezogenaamdeOpmeer-,
weg (voorheendeHogeWijzendgeheten)dienunogeengedeeltevandegrensvormttussendegemeenteSijbekarspelenOpmeer.Daarvóórwasheteenbanscheiding.
NogeenzeeroudezijdijkisHetWar,diethansdewestgrens
vormtvandegemeenteWognum endievroegeralsdewestelijke
banscheiding fungeerdevanWadway.Hetwaseenkadediedoorlieptotaandeoevervaneennatuurlijkveenstroompje enop
dezemanierWadwayvanderestvanhetveengebiedafschermde.
TweeanderezeeroudezijdijkenzijnaangegevenbijdePolder
deKaag;dezogenaamdeLutkedijkdiedegrensvormttussen
degemeentenOpmeerenObdamendiedaarvooralsbanscheiding
fungeerdetussenSpanbroekenObdam,endezogenaamdeWipbrugdijkdievanafdeophaalbrugbijdeMeimerdoorloopttotin
depolderWesterveer.Beidezijdwendenvormendebegrenzing
vaneenvoormaligveenontginningsblokmetlangepercelendie
tussendewaterscheiding aandenoordwestzijdevandePolder
deKaagendeMolentochtopstrekten.Eenzeeroudezijdijk
wordtdooronstenslottegesitueerdaandewestzijdevanBenningbroek langsdeoudebanscheidingtussenBenningbroeken
Sijbekarspel.
Totdedijkenofkadenkunnenookdewaterscheidingenbehoren.Inhetruilverkavelingsblokwordenzijevenalsde zijdijkengewoonlijk "wijzend"genoemd.Zijfungeerdenoorspronkelijkalsachterkadenvandeveenontginningsblokken dochzijn
daarnavaakingebruikgenomenalspolderkade en/ofalsweg.
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Eenlaterereeksdijkenisaangelegdtoeninhetvroegeveenlandschapmerengingenontstaandieeensteedsgroterdeel
vanhunomgevingdreigdenteoverstromen.Hetzijndedijken
enkadendieineenruimeboogronddevoormaligeBerkmeer
enBaarsdorpermeer liggen.Zezijnallemaalheteerstvermeld
rondhetmiddenvandeveertiendeeeuw.Totdezecategorie
behoren,ronddeBaarsdorpermeer:deSpierdijk,deBobeldijk
(buitenhetruilverkavelingsblok)endeZomerdijk.DeSpierdijkenmetnameookdeZomerdijkvertonenmerkwaardigeverspringingen,waardoorweonsnietaandeindrukkunnenonttrekkendathieroorspronkelijk sprakewasvanverschillende
afzonderlijkedijkjesdiepasnaderhandmetelkaarverbonden
zijn.TennoordoostenvandeBerkmeerwerddepolderdeLage
HoekafgeschermddoordeLageDijk,metHeilenKreilende
Meimeralsvoorland.
AlsoudedijkistevensdeWestfriesezeedijkaangegevendie
denoordgrensvormtvanhetruilverkavelingsblok.Dittracé
ligtnietopdeplaatsvandeoorspronkelijke,dertiendeeeuwseWestfriese zeeweringdochiseenlatereinlaagdijkuithet
middenvandeveertiendeeeuw.Deinlaagwaarbinnendedorpen
Gawijzend enAlmersdorpwarengelegeniskortna1334totstand
gebracht.
Eensecundairewaterkering,maarnogwelmiddeleeuws,iswaarschijnlijkooknogdewegdiedePolderdeKaagdoormidden
deeltendieinhetverlengde ligtvandezeeroudebewoningsasvanSpanbroek.Wellichtdiendedezewegalswaterkeringvoor
eennatuurlijkveenstroompje datviadeNoorderbraak endeMiddenbraak langsObdamnaarhetzuidwestenstroomde.
TotdeoudedijkenwordenvoortsdekadengerekendaanweerszijdenvandeRingslootbijdeWeelpolder.Hierlangswerdhet
wateruitdeLangereisafgevoerdnaardesluizenvanhetGeestmerambacht.Dezekadenmoetenzijnaangelegdtussen1386en
1461.
Dejongedijken,ontstaanindezestiendetotenmetdenegentiendeeeuw,liggenallemaalronddedroogmakerijen inhet
ruilverkavelingsblok. Zedaterenuithetjaarvandroogmaking.
Dedroogmakerijen zijnachtereenvolgens indevolgendejaren
totstandgekomen:Baarsdorpermeer 1624;Braakpolder 1631;het
Leekermeertje,thansdeBedijkteLeekofKleineWaal1633;
Berkmeer1636;deKolkvanDussen1641;deMolenkolk (alslatereuitbreidingvandeBraakpolder)1853endeWeelpolder
1856.

2.2.2.3Ontsluitingswegen
Hieronderverstaanwewegendiealleenvoordeontsluiting
zijnaangelegd.Dusbijvoorbeeldgeendijkenofbewoningsassendiepaslatereenverkeersfunctiehebbengekregen.Totde
oudsteontsluitingswegen rekenenwedezogenaamdeBoekeiweg
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(West-enOostboekelweg)diealindeveertiendeeeuwals
"Boekert"wordtvermeld (1349).HetisdealoudeverbindingswegtussenHoogwoudenLambertschaag.Devekenweg alsverbindingswegtussenOpmeerenAbbekerk zaleveneensmiddeleeuws
zijn (1349"Vekert").
Deoverigeontsluitingswegen zijnwaarschijnlijkjonger.Het
kerkepadtussenLangereisenHoogwoud iseerstaangegevenop
de"TopografischeenMilitairekaartvanhetKoningrijkder
Nederlanden"vanomstreeks1850.

2.2.2.4Weteringen
Bijdeweteringen isevenalsbijdeontsluitingswegeneentweedelingtoegepast.Weonderscheidenoudeenjongeweteringen.
OudiswellichtdeDieringersloot (opzeventiendeeeuwsekaarten"Wieringersloot"genoemd)alsmededeweteringtenwesten
vandeWeere (opzeventiendeeeuwsekaarten"DuyckelGouw"genoemd).VooraldeDuyckelGouwlijkteenweteringvanbijzonderebetekenis.Blijkbaar ishijvroegerlangergeweest.Het
gehuchtTropweere ligtpreciesophetverlengdevandeDuyckelgouw.HetisdaaromnietonwaarschijnlijkdatTropweereoorspronkelijk langsdezewetering isontstaan.Opluchtfoto's'
zijnsporenteziendieeropzoudenkunnenwijzendatdeze
weteringoorspronkelijknaarhetzuidendoorlieptotophet
puntwaardebewoningsasvanSijbekarspelenBenningbroekdoor
degrenstussendezebeidenederzettingenwordtgesneden.
Eenandereoudeweteringdienogslechtstendelezichtbaar
is,komtuitophetsnijpuntvandewaterscheiding tenzuiden
vanBenningbroekendezeeroudezijdijkaandewestzijdevan
dienederzetting.
IndePolderdeAchterkoggewordendooronszoweldeOude
Gouwe,dieuitmondtineennatuurlijkveenstroompje,alsde
Oestertocht,waarlangszichblijkensinformatievanDekker
eensmallestrookmetveeldaliegatenbevindt,beschouwdals
weteringvanmiddeleeuwseouderdom.
Nogeenoudewetering isaangegeventenoostenvanAbbekerk.
Vandeoverigeweteringenwordtaangenomendatzejongerzijn.
Duidelijk lijktdithetgevaltezijnbijdewetering inde
westpuntvandePolderdeLageHoekwaarbijkennelijkgebruik
isgemaaktvanreedsbestaandedwarssloten.Hetzelfde ishet
gevalbijdeDwarsmolensloottennoordenvandeOostboekelweg.
Jong isomdezelfderedenookdeweteringtussenHoogwouden
deLangereis.
Opmerkelijk isdezogenaamdeReigersloottenoostenvande
Weere.Dezekrommeweteringmaaktdeeluitvaneenkreeksysteem
uithetCalaisdatnogduidelijkopluchtfoto'skanwordenonderscheiden.Dewetering istendeleineengeulvanditkreek-
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systeemopnieuwuitgegraven.Datkanpasineenwatlatere
periode zijngebeurd,toenhierterplaatsegeenveenbedekkingmeervoorkwam.

2.2.2.5Blokgrenzen
Ditbetreftdezijgrenzenvanontginningseenheden voorzover
dezeuithetwegen-enverkavelingspatroonkunnenwordengeconstrueerd. Inhetbijzonder isinditverbandgekekennaar
verspringingen enknikkenbijbewoningsassen enweteringenen
naarverschilleningeringenverkavelingsrichtingbijdepercelering.
Ofdezeblokkenoorspronkelijk injuridische zinnogafzonderlijkeeenhedenhebbengevormdwaaruit laterdoorsamenvoeging
debannen inditgebied zoudenzijnontstaan,valtnaderte
bezien.Wellichthebbenwehiertochvoorhetmerendeelte
makenmeteenhedenvanontginnings-technische aard.Hoedan
ook,dezeblokgrenzenmogenbeschouwdwordenalshetraamwerk
waarbinnendeveenontginning heeftplaatsgevonden enwekunnen
zerekenentotdezeeroudeelementenbinnenhetruilverkavelingsgebied.

2.2.2.6Vindplaatsenarcheologica
Devindplaatsenvanarcheologicazijnverkregenvandeafdeling
DocumentatievandeRijksdienstvoorhetOudheidkundigBodemonderzoekteAmersfoort (R.O.B.). Inparagraaf 2.2.1 isvermeld
hoedevondstennaarhunouderdomzijnonderscheiden.Daarbij
isuitgegaanvandetijdsindelingvandeR.O.B.Vondstenindirecterelatietoteenoudenederzetting zijninhetruilverkavelingsblokbetrekkelijk zeldzaam.Meestalgaathetomlosse
vondsten.Striktgenomen zeggendearcheologicadanalleeniets
overhettijdstipwaaropdemensenzichineengebiedhebben
gewaagd.Hetverspreidingsbeeld vandezevondstenkaneenaanwijzingvormenwaarbewoningheeftplaatsgehadmaarlevertop
zichzelfdaarvoornoggeenbewijs.Ouderedanvroeg-middeleeuwse
vondstenzijnnietopkaartgezetomdatzegeenverbandhouden
methetveenlandschap.

2.2.2.7Overigeonderscheidingen
Doormiddelvanpijlenisdehoofdrichtingvandeverkaveling
aangegeven:derichtingwaarindeontginningnaaronzemening
zoukunnenverlopen.Hetspreektvoorzichdatdaarbijisuitgegaanvandebewoningsassen;metnamevandezeeroudeen.
oudebewoningsassen.
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Waar,zoalsbijHoogwoud,tweebewoningsassen dichtbijelkaar
liggeniseenpijlgeplaatst inbeiderichtingenomdathetons
onbekend iswaardeontginningprecieseenaanvangheeftgenomen (ertussenin?).
Uitgegaanwordtvanhetideedatdeontginningergenshalverwegede (verdroogde)flankenvandeveenmoskoepelsmoetzijn
aangevangen.Vandaaruitwerktemennaarboventotaandewaterscheidingen ennaarbenedentotaandenatuurlijkewaterloopjes.Eriskennelijkechterookwelsprakevaneenandere
aanpak;vooralwaargeenofminderuitgesprokenveenmoskoepels
warengesitueerd.Daarkunnennatuurlijkeveenstromenwélals
hetbeginpuntvandeontginning zijngekozen.
Een (geheel)bevredigendeverklaring isdooronsinditopzicht
nietvooralleveenontginningsblokken gevonden.Wekunnenin
ditverbanddegeplaatstepijlenbeteralseeneerstehypothese
beschouwen.Eendiepgaandediscussieoverdezeproblematiekbehoortniettotdedoelstellingenvanditrapportenzaldaarin
danooknietwordenaangesneden.
Merkwaardigeknikkenindeverkaveling troffenwebijdeperceelsanalyse indeomgevingvanHoogwoud.Omhieroverduidelijkheid tekrijgenisvanelkafzonderlijktopografischperceelzogoedmogelijkhetknikpuntaangegeven.Toendeknikpuntenmetelkaarverbondenwerdenontstondentweeevenwijdig
lopenderechte lijnen.Misschienmarkerendezedegrenzenv-an
eenoudontginningsblok datwedanalsheteerstebeginvan
HoogwoudenOpmeerzoudenmogenbeschouwen.
Globaalisdooronsdeverdwenenverkavelingweergegeven.Daaronderverstaanwedeverkaveling opplaatsendienadeontginningzijnoverstroomddoordezeeofwaarzichmerenhebben
gevormd.Dereconstructieheeftplaatsgevondendoordenogbestaandeverkaveling doortetrekkeninde (eertijds)overstroomdegebieden.
Opdezewijzewordtmeerinzichtverkregenindewijzewaarop
deontginning isverlopenenplaatstmendeovergeblevenperceleringbinnenzijnoorspronkelijkkader.

2.3

Toelichtingbijbijlage3:Relictenkaart

Dezetoelichtingkanbeperktblijventoteenaantalkorteopmerkingen.Bijlage3geeftaanwatervanalleonderbijlage
2geïnventariseerde enbeschreven landschapselementennogover
is.Voor inzichtindesamenhangtussenderelictenenvande
relictenmethetnatuurlijk-substraat,wordtverwezennaarde
beschrijvingbehorendebijdebijlagen 1en2.
Inditrapportisbijhetrelictonderzoekuitgegaanvande
hoofdstructuurlijnen,dedijken,dewegenendeweteringomdatdezehetmeestessentieelzijnvoorhetsamenstellenvan
een"Advieslandschapsbouw".Depercelering isindatverband
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opzettelijkbuitenbeschouwing gebleven,hoewelaandeontstaanswijzevandepercelering inhetgebiedwelenigeaandachtisbesteedalsonderdeelvandeontwikkelingvanhet
cultuurlandschap alsgeheel.
Mochtendelezersvanditrapporteventueel ineenlater
stadiumalsnoggeïnteresseerdrakenindeveranderingendie
bijdepercelering zijnopgetreden,danmagopdezeplaats
wellichtreedsopvoorhandverwezenwordennaareentweetal
relictinventarisaties diebinnenhetkadervananderonderzoekbinnenhetruilverkavelingsblokhebbenplaatsgevonden.
Vooreenglobaaloverzichtvandeveranderingendiezichbij
deperceleringhebbenvoorgedaankanwordengeraadpleegdde
zogenaamdePerceelsveranderingenkaart,schaal1:50000,die
onderauspiciënvandeWerkgroepLandschapstypologievande
Natuurwetenschappelijke CommissievandeNatuurbeschermingsraaddoordeStichtingvoorBodemkartering voorgeheelWestfriesland issamengesteld.Dezekaartvergelijktdeperceleringvanomstreeks1900metdeperceleringvanomstreeks
1970.
Opschaal 1:10 000,duszeergedetailleerd,isaandeUniversiteitvanAmsterdam (HistorischGeografisch Seminarium)door
mevr.drs.J.Stameenkaartvervaardigdwaaropisaangegeven
welkeontwikkelingendeindividueleperceelsscheidingengedurendedeafgelopen125jaarhebbendoorgemaakt.DoordeStichtingvoorBodemkartering isdezekaart,diebetrekkingheeft
opderuilverkaveling "DeGouw",omgewerkttoteenrelictenkaart,schaal1:25 000,waarbij1850alspeildatum isgenomen.
ZoweldeglobalePerceelsveranderingenkaart 1:50000,alsde
beidemeergedetailleerdekaarten 1:10 000en1:25000tonen
aandat,althansgedurendedelaatsteeeuwdeperceleringin
hetruilverkavelingsblok betrekkelijkweinigveranderingen
heeftondergaan.

Manuscriptafgeslotenjuli1982.
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NotitieoverdeWeelpolderdoorA.Bouwens
WanneerdeWeelpolderpreciesisontstaanisnietduidelijk.
DeWeelkadezalwaarschijnlijktussen 1541en1629zijnaangelegd.Vanaf 1541loosdenHoogwoudenAartswoudvooreen
deelviadeAartswoudersluishunwateropdeZuiderzee-.Deze
sluisligttenwestenvanAartswoud.Ookloosdenzehunwater
viadeBraecksluis,tenoostenvanAartswoud.Daarindat
jaardoorHoogwoudkadenmoestenwordenaangelegdomhetboezemwaterindeBraecktekeren,neemikaandatmenookhet
boezemgebied tenwestenvanAartswoudgaatbekaden,vooral
geziendewaterstaatkundige toestandvanditlagergelegen
gebied.Eind 15eeeuwwordtdoorAartswoudgeklaagdoverwateroverlastenzullendezelanderijenalzolaaggelegenhebbendatde"Bosem"of"OudeBoezem"methaaromliggendelandenbedijktmoestworden3.In1629staantenwestenvanAartswoudtweemolens,eenbovenmoleneneenbenedenmolen .Men
vraagtdanomeentweedebenedenmolenomhetwaterindeWeelpoldertekunnenmalen.IkneemaandatdeWeelkadeertoen
alvelejarenheeftgelegen;deWeelpolderbestondalsboezemlandaleind16eeeuw.
OverigensisdeOudeBoezemalsboezemwaterveelouderdande
17eeeuw.VoorheteerstwordtdeOudeBoezemgenoemd in1399
alshetdoorAlbrechtvanBeyereninpachtwordtgegevenom
hettebevissen^.OpdezeboezemwaterdendeSchagerenNiedorperkoggen in1397hunovertolligewateralaf.Zijmochten
vanAlbrechteengatgraven"doirdewechvanEderswoudeom
'twatertelozenopMedenblikerAmbochtendesinentoebehoren6".
In1458wordtnogeensbevestigddatdeOudeBoezem eenbelangrijkeopslagfunktiehadvoorhetovertolligewater.In
het2eprivilegievanPhilipsvanBourgondiëwordtvermeld
datdeGeestmerambachtdetegravenLangereis indeOude
Boezemmoestlateneindigen:"endewysenuuttegaeninden
oudboosemgelijck'"Metde"wysen"wordtwaarschijnlijkbedoelddekadedieligtopdegrensvandeNiedorperkoggeen
hetHoogwouderambacht.
OmhetwatervandeLangereisindeOudeBoezemtebrengen
werdeenwaterganggegravenmetaanweerszijdeneenkade;de
Sandersijk ofZanddijk.Erzijnveleproblemengeweestom
hetonderhoudvandezedijk.DeZanddijkverkeerdevaakin
1) Ziekaart in:P.Bossen,Kroniek van dedorpen Aartswoud en Hoogwoud.
2) R.A.Haarlem, Inv.Aanw.no.1084,Memorial boek der4Noorder Koggen:1328-1598,
folio 65,1552mei 22,23.Borger:folio75.
3) B.Voets,Een kijkje in degeschiedenis vanHoogwoud enAartswoud,pp.23.
4) ARA,Hof van Holland, 1629,juli 31.Borger:Klein Folio69-88.
5) ARA,Inv.Leenk.no.304,Reg.Mem.B.M. 1396-1401,fol.74™, 1399,december26.
Borger:Blad 1124.
6) ARA,Inv.Leenk.no.304,Reg.Mem.B.M. 1396-1401,1398,febr.3.Borger:Blad 1118.
7) R.A.Haarlem,Inv.Aanw.no.1084.,folio 75,1458,sept.4.Borger:Fol.107.
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s l e c h t e s t a a t en was een gevaar voor de achterliggende landen van Aartswoud .
We kunnen concluderen dat een deel van de huidige Weelpolder
al in de 14e eeuw dienst deed a l s boezemgebied. De bedijking
van d i t gebied zal op zijn vroegst midden 16e eeuw zijn geweest^.

8) Archief Hoorn, Gönnet, a.w. blz. 300, 1460, 22 sept. R.A. Haarlem, Inv. Aanw. no.
1084, f o l i o 105, 1479, j a n . 4. Borger: Fol. 107.
9) Eind 15e eeuw was de Boezem nog niet bedijkt volgens de "Memorie van Toelichting b i j
het ontwerp reglement voor de Niedorperkogge", najaar 1860. Borger: Folio 1150.
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