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VOORWOORD
Het OerIJ-experiment culturele planologie
De provincie Noord-Holland kent sinds 2001 een beleid culturele planologie.
Culturele planologie is verwant aan ontwikkelingsplanologie. Met deze term
introduceert het Rijk in de Nota Ruimte een dynamisch, op ontwikkeling
gericht beleid. Het accent verschuift van het stellen van beperkingen naar
het stimuleren van ontwikkelingen. Hieraan ten grondslag ligt een hoogwaardig proces dat bij deelnemende publieke en private partijen leidt tot samenwerken op basis van onder meer een gedeelde probleemidentificatie, gezamenlijk benoemde kwaliteiten en gezamenlijk ontwikkelde uitgangspunten
en randvoorwaarden. Binnen deze randvoorwaarden en passend binnen die
uitgangspunten worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd.
Culturele planologie heeft als proces vele raakvlakken met ontwikkelingsplanologie, doch onderscheidt zich hiervan door de richtinggevende rol van culturele actoren (stedenbouwers, kunstenaars, historici, landschappers etc.) en
culturele factoren (geschiedenis, monumenten, verhalen en tradities) bij het
benoemen van gedeelde waarden en het vaststellen van uitgangspunten en
randvoorwaarden. Deze culturele invloed is essentieel voor de continuering
van de identiteit en de karakteristieken van een gebied bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het beleid wordt vormgegeven door projecten van derden (gemeenten, waterschappen etc) te ondersteunen, en door zelfstandig experimenten te ondernemen.
Het OerIJ vormt een ideale aanleiding voor een experiment culturele planologie. Het originele stroomgebied van het OerIJ strekt zich uit van de Noordzee bij Castricum tot aan het IJ-meer. In de aardlagen en bodemprofielen ligt
de natuur- en cultuurhistorie van dit gebied en haar bewoningsgeschiedenis
opgeslagen. Deze rijkdom aan gegevens biedt de mogelijkheid om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op regionaal niveau te inspireren, te beïnvloeden en richting te geven. Zelfs liggen er kansen om delen van het originele
landschap terug te brengen in nieuw te ontwikkelen landschappen als recreatielandschappen, waterberging en natuurontwikkeling.
Om deze inspiratiebron en gegevens van het landschap van het OerIJ als
gidsende metafoor toepasbaar te maken voor gebruik in toekomstige ruimtelijke projecten is daarom aan een team van kunstenaars en een landschapsarchitect een opdracht verleend voor een experiment culturele planologie.
Het experiment is een pro-actief onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen van een hanteerbaar en toepasbaar ruimtelijk ordening instrumentarium

en het betrekken van bewoners (met name boeren) ten behoeve van ruimtelijke inrichtingsprojecten in het OerIJ gebied.
De provincie onderneemt dit experiment omdat de klassieke cultuurhistorische instrumenten vooral toetsend van aard zijn. Daarom is het noodzakelijk
om ten behoeve van de opname van culturele waarde in ruimtelijke ontwikkeling meer actieve en toepasbare instrumenten te ontwikkelen. Door het
experiment worden bewoners in staat gesteld om op basis van hun gedeelde geschiedenis invloed uit te oefenen op de landschapsontwikkeling rond
het OerIJ en kunnen uiteindelijk alternatieven ontwikkeld worden voor de
agrarische sector om zo bij te dragen aan de locale economie.
Het eerste resultaat van dit experiment is een werkboek met daarin een visuele representatie die inzicht geeft in de samenhang in het landschap, een
catalogus van potentiële landschappen, richtlijnen en ontwerpstrategieën
voor het opnemen van het OerIJ in ruimtelijke inrichting, voorstellen voor
het terugbrengen van elementen van het OerIJ zoals kreekruggen en een
voorstel voor een tweede fase gericht op de ontwikkeling van de robuuste
eco-verbinding van kust tot kust door en met de aanwezige boeren.
Maarten van Wesemael
Projectleider/Adviseur culturele planologie, Provincie Noord-Holland
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VOORBIJ het VERLEDEN

“De Provincie Noord-Holland heeft zich tot doel gesteld om het archeologisch kapitaal van het OerIJ te benutten, maar vooral en vooreerst goed te
beheren”. Dit is een citaat uit het in dec 2004 bij de provincie N-H verschenen rapport Behoud en beheer van archeologische vindplaatsen in het OerIJ-gebied. Een belangrijke conclusie uit dat rapport is “dat er bij voldoende
communicatie een aantal instrumenten bestaan die de basis voor behoud
kunnen leveren (zoals ruimtelijke ordenings-, water-, en natuurinstrumenten,
…” Wij hebben het OerIJ leren kennen als een sterke onderstroom die het
volledig waard is om aan de oppervlakte te komen in de verdere ontwikkeling van ‘open ruimte’. In de voormalige, nóg in microreliëf en als open
ruimte ervaarbare stroom van het OerIJ is de dynamiek in het gebied groot,
denk aan projecten als Samenwerken in het groen (Castricum e.o.), Wonen
in het Groen (Limmen Heiloo), Saendelft Vinex + groen (Assendelft, Zaanstad), N203 - A8, en de zoektocht naar retentiemogelijkheden door de waterschappen. Het OerIJ is een nog onbekende, maar sterke landschappelijke
onderliggende structuur die juist omdat er via de archeologie een sterke culturele component in besloten ligt realisering van deze projecten kan binden.
Dit is het moment om geïntegreerd te werk te gaan met het OerIJ als basis,
zodat deze archeologische/geologische schaduw ook boven het maaiveld tot
een sterk bindend beeld uit kan groeien.

visueel onderzoek
Het visuele onderzoek bestaat uit vier reeksen, voor iedere landschappelijke
eenheid die samen het stroomgebied vormen een reeks. Oorspronkelijk was
het OerIJ een dubbelzijdig estuarium: een zeearm kwam uit in de Zuiderzee,
de ander in de Noordzee, beide zeearmen hadden een zoete tegenstroom
vanuit de Vecht (Rijn). Iedere reeks bestaat uit twee panorama’s van Gerco
de Ruijter, twee drieluiken van Jeroen van Westen en één vierluik van Ton
van Vliet.
De opbouw per landschapseenheid is als volgt:
het eerste beeld (GdR) toont de huidige verschijningsvorm van een
fragment van het OerIJ zoals het nu in een relict nog te zien is. Het
afsluitende beeld (GdR) van iedere reeks is een directe tegenhanger
van het openingsbeeld, en gemaakt als een referentie hoe het OerIJ er
uit gezien zou kunnen hebben.
in de twee drieluiken (JvW) zijn de bovenste en onderste panorama’s
gemaakt in het stroomgebied van het vroegere OerIJ. Er is een spanning tussen deze twee beelden: een laat zien dat de geschiedenis nog
duidelijk voelbaar is in het landschap en de ander is toont een breuk
met het verleden. Het middelste beeld is een referentie hoe het Oe rIJ
er op dit soort plaatsen uitgezien zou kunnen hebben, en daarmee
een beeld van het onderliggende (natuurlijke) landschap.
de vierluiken (TvV) laten constanten in cultureel gebruik zien per landschappelijke eenheid.
omgangsvormen
We nodigen beleidsmakers en vormgevers, en vooral bewoners uit gelegenheid te nemen inspiratie te zoeken in hoe wij het huidige landschap, mede
gevormd door het OerIJ, interpreteren. Hoe je omgaat met die culturele historie kan worden gebaseerd op de interpretatiekracht van de metafoor van
het OerIJ. We bieden het begin aan van een verder te ontwikkelen ‘Oertaal’
waardoor het OerIJ aan beeldkracht (beleefbaarheid) kan winnen.
Vervolgens bespreken we omgangsvormen met de verschillende natuurlijke
en culturele objecten (thema’s) die horen bij het OerIJ. Wanneer U deze
leest en ziet, zult U zien dat vrijwel overal fundamenteel gediscussieerd
moet worden over welke richting we op willen als cultuur.
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Voorbij het Verleden is een studie naar de mogelijke rol van het OerIJ als
basis voor culturele planologie. Het is een door drie kunstenaars en een landschapsarchitect in samenwerking vervaardigd werkboek.
Het OerIJ bestaat niet meer in het collectieve geheugen. Met deze studie
hebben we onderzoeksresultaten van met name archeologische afkomst
gebruikt als leidraad om het OerIJ te kunnen herkennen in het landschap.
Ruimtelijk hebben we ons geconcentreerd op het stroomgebied van het OerIJ buiten de directe invloedsfeer van Amsterdam omdat het oorspronkelijke
stroomgebied onder Amsterdam te ver is verdwenen in het stedelijk geweld.
Een uitzondering hierop is de Noordelijke IJdijk, herkenbaar van Durgerdam
tot de Crommenije. We hebben ons als doel gesteld een voorbij verleden tot
leven te wekken, landschappelijk en cultureel in het huidige landschap, door
bewust te maken wat zonder kennis onherkenbaar is, door ideeën te ontwikkelen voor een ‘oertaal’ waarmee de beeldkracht van het landschap verhoogd kan worden. In een aantal gevallen is ontwikkeling (beheer) van open
ruimte gewenst om het stroomgebied duidelijker beleefbaar te maken: het
zijn de oevers (randen) die de meander bewaarden.
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vergezichten
We illustreren de gidsende kracht van verbeelding gebaseerd op de natuur/cultuurhistorie. We doen dat voor vier categorieën – Natuurontwikkeling
– Cultuurhistorie – Archeologie – Waterbeheer, aan de hand van bestaande
werken (binnen en buiten het gebied van het OerIJ). Hiermee bedienen we
ook onze doelgroepen (opdrachtgevers). Geen toevallige combinatie, maar
berustend op de integrale (cultureel planologische) opzet van de opdracht.
Het OerIJ is nu nog geen duidelijk aanwezig gegeven in het landschap. De
IJdijken vormen een sterke ruggengraat. Deze dijken volgen in principe de
oeverwallen van het oude estuarium. De dijken zijn een duidelijke culturele
daad, gestuurd door het natuurlijke landschap; de dijken tonen de natuurlijke vorm aan. Er zijn zeer gave delen van het oorspronkelijke kreekstelsel
bewaard gebleven waarvan de potentie tot ‘oerbeeld’ nog versterkt kan worden, zo de relatie tussen culturele activiteit en natuur verhelderend. We illustreren dit soort mogelijkheden met een kleine catalogus van (‘oer’)natuur.
De op de AHN hoogtekaart zo mooi zichtbare meander van het OerIJ is
vrijwel niet te ervaren in het landschap, met name niet in het gebied waar
wordt gezocht naar ruimte voor de robuuste ecozone, en ruimte voor water.
Wanneer deze zoektocht/ontwikkeling geïntegreerd wordt bekeken, met aandacht voor infrastructurele aanpassingen, met het op beeldende wijze beschermen van archeologische monumenten, met sterk vormgeven kleinschalige dorpsuitbreidingen, dán komt het OerIJ ook in de noordelijke meander
rondom Castricum tot leven. Aan de ontwerpers de opgave om de oertaal
verder te ontwikkelen en te komen tot een IJ-ordening. Het onderliggende
OerIJ biedt met haar microreliëf en open zichtlijnen in het overvolle NoordHolland prachtige kansen om tot een samenhangend ontwerp te komen.
communicatie
Het visuele onderzoek Voorbij het Verleden kan in vele projecten het visitekaartje worden waarmee de gesprekken in het gebied aangegaan kunnen
worden. Zo kan in communicatie met de bevolking participerend ontworpen
worden. Soms zal het OerIJ als metafoor gebruikt worden, in andere gevallen als concreet natuur-cultuurhistorisch erfgoed in het plangebied. De rode
draad is de continuïteit van cultureel inspelen op natuurlijke condities. Natuur en cultuur zijn culturele concepten en als zodanig beide te bediscussieren. We bieden een strategisch conceptuele basis aan, en hopen dat planprocessen open ingegaan worden. Bij iedere ingreep zullen nadere studies
nodig zijn.
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GEESTGRONDEN
- STRANDWALLEN
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KREKEN - VEENWEIDES
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OEVERWALLEN
- DROOGMAKERIJEN
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RUIMTELIJK ONDERZOEK
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Geologie van
het OerIJ
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Het OerIJ als vormgever van het
cultuurlandschap
(bron AAC - Provincie Noord-Holland)

algemeen
Wellicht is het OerIJ de meest latente en ondergewaardeerde historische
structuurlijn in Nederland. Zelfs in de vakwereld van landschapsarchitectuur
en stedenbouw is het OerIJ een relatief onbekend begrip. Tegelijkertijd groeit
het besef dat het OerIJ een verborgen schat is. Een schat die ook toekomstige ontwikkelingen zou kunnen sturen op hoofdlijnen. Tot op heden wordt
de betekenis van het OerIJ vooral gevoed door de archeologie. Door enkele
spectaculaire historische opgravingen, veelal als resultante van hedendaagse
ingrepen in het landschap, is de publieke opinie pleksgewijs gemobiliseerd.
Een mooi voorbeeld hiervan is de vondst van de prehistorische kano bij het
viaduct in de nieuwe provinciale weg tussen Limmen en Bakkum in 2002.
Wat tot op heden ontbreekt is het inzicht in de samenhang van het OerIJ als
landschapsvormende en structurerende laag in het landschap. Het inzicht in
de samenhang kan de basis vormen voor een ‘Oer-taal’ die de leesbaarheid
van het OerIJ in de toekomst vergroot. Elke toekomstige ingreep refereert
aan die beeldtaal en is in die zin een heldere en logische bijdrage aan de historische rijkdom en gelaagdheid van het gebied.
toen
De historische rijkdom van het gebied is groot. In tijd en ruimte is sprake van
een continu proces van vestiging in de verschuivende delta van het OerIJ.
Vanaf 2500 BC tot op heden is in een reeks van stappen de monding van
het OerIJ bevolkt geweest en in cultuur gebracht. De monding slibde uiteindelijk dicht rond 100 AD.
Voorafgaand, rond 1000 BC is een interessante ruimtelijke situatie te onderkennen met de aanwezigheid van het Eiland Castricum in de monding van
het OerIJ. Na het moment van dichtslibben, corresponderend met een daling
van de zeespiegel, draaide de stroomrichting van het OerIJ richting het oosten. Rond 1200 AD wordt stap voor stap het OerIJ ingekaderd door de aanleg van de IJ-dijken, waarna eveneens in fases het water tot land wordt.

37
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OERTAAL
Het OerIJ toen, nu en in de toekomst

LEGENDA

Op de kaart gezet toekomstig beleid, met als schaduw de geluidstrog van
Schiphol
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Kano uit het jaar 600 BC gevonden in Uitgeest, bij het graven
van een spoorwegtunnel (bron: met dank aan Rob van Eerden)

nu
De anatomie van het OerIJ laat niet alleen een fascinerende ontstaansgeschiedenis zien, maar biedt in theorie ook samenhangende aanknopingspunten richting de toekomst. De realiteit van het heden toont dat het OerIJlandschap in een planologisch ‘hogedruk-gebied’ ligt; de noordvleugel van
de randstad. Van alle kanten buitelen de plannen over de rand van het OerIJ
heen. Een samenhang in planvorming is ver te zoeken. In hoog tempo versnippert het gebied door de bouw van woonwijken (Broekpolder, Saendelft),
bedrijventerreinen, de daarmee samenhangende aanleg van wegen, kleinschalige uitbreidingen (Castricum) en incidentele natuurontwikkeling (De
terp - Uitgeest).
Het OerIJ vervult tot op heden niet de rol van samenbindende en onderscheidende drager van ontwikkelingen in het landschap. Dit is een gemiste
kans. Een kans die tweeledig is. Niet alleen wordt door de huidige ontwikkelingen de geschiedenis van het landschap genegeerd, ook nieuwe plannen
ontberen daardoor identiteit. Juist het OerIJ kan worden ingezet om in dit
hoogdynamische deel van Nederland plannen te ontwikkelen die uitstijgen
boven het ‘dertien in een dozijn’ gemiddelde. Het OerIJ als metafoor voor
verandering.

toekomst
Hoe kunnen we het OerIJ laten doorklinken in de vormgeving van toekomstige ontwikkelingen in het landschap? Om op deze cruciale vraag antwoord
te kunnen geven lijkt het goed om eerst de verschillende delen van het OerIJ
nader te benoemen, zonder de eenheid uit het zicht te verliezen. Analoog
aan de ontstaansgeschiedenis en wording van het estuarium én de huidige
verschijningsvorm wordt een onderscheid gemaakt tussen:
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de vlakte. Het voormalige gebied van de getij-overslaggronden. In een
latere fase is in dit gebied de Noordelijke IJ- en Zeedijk opgeworpen,
waarschijnlijk op de plek van een oude oeverwal van het OerIJ. De IJdijk is in dit gebied fier en scherp, een sterke structurerende lijn in het
lege landschap. Het landschap zal in de toekomst ook grotendeel leeg
blijven door de aanvliegroute van Schiphol. De latente lagen in het
landschap dienen elkaar. Geluidstrog en watertrog, Oerlucht en OerIJ
versterken elkaar onbewust op ultieme wijze.

de meander. Op de hoogtekaart is tussen Limmen en Heemskerk op
fraaie wijze de oorspronkelijke meander van het OerIJ te zien. Tussen Heemskerk en Uitgeest en tussen Limmen en Castricum zijn twee
passages van het OerIJ te onderscheiden (respectievelijk De Dije en
Schulpvaart) die van groot belang zijn voor de ruimtelijke continuïteit.
Beide passages staan onder druk van de hedendaagse ontwikkelingen.

de monding. Dit is het gebied rondom het oorspronkelijke eiland van
Castricum. Het OerIJ loopt in deze zone uit in de binnenduinrand.
Ruimtelijke schets van hoe het
OerIJ nog herkenbaar is in
landschappelijke eenheden
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Welke beeld- en ontwerptaal kunnen we voor het OerIJ als geheel ontwikkelen? Het geheim voor de ontwikkeling van een Oer-taal zit hem in de randen. Op de prachtige AHN-hoogtekaart van de provincie zijn de randen goed
waarneembaar. De randen vormen de monding (het eiland), de meander en
de vlakte. Niet geheel toevallig zijn in de randen (de oorspronkelijke vestigingsplaatsen) de grootste archeologische bodemschatten geconcentreerd.
In de randen is sprake van een geringere schommeling in de grondwaterstand, waardoor het bodemarchief goed geconserveerd is gebleven. Door de
randen als archeologische bufferzone te zien en onaangetast te laten, wordt
ruimtelijk de rand van het OerIJ aangezet door hem leeg te laten.

Overige archeologische vindplaatsen die zich in de monding of in de meander bevinden worden als eiland behandeld, analoog aan de droogvallende
delen in het oorspronkelijke estuarium. De vindplaatsen kunnen op deze
wijze archeologische ‘steppingstones’ vormen in een gebied dat een andere
functie kan krijgen afhankelijk van programma en opgave.

LEGENDA

Het idee van eilanden in het OerIJ kan ook gebruikt worden voor kleinschalige uitbreidingen/woningbouwopgaven van bijvoorbeeld Castricum of Uitgeest. Analoog aan kasteel Marquette kunnen dit vooruitgeschoven posten
zijn in de oorspronkelijke loop van het OerIJ. De oorspronkelijke loop kan
daarbij dienen als zone voor waterberging of natuurontwikkeling.

In het gebied van de vlakte ten westen van Assendelft, waar de natuurlijke
rand wegebt en de opgeworpen dijken prominenter zijn, kan aangesloten
worden op de meer diffuse en alzijdige verkavelingsrichting van het klei- en
veengebied. De IJ-dijken zijn autonome lijnen die het verhaal van de inpoldering vertellen en een belangrijke schakel kunnen zijn in het recreatieve
netwerk.

Geologische schaduw van het OerIJ en
culturele antwoorden op de verlanding
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De beginselen van de Oer-taal zullen vanuit toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen als Randzone Saendelft getoetst en uitgebreid kunnen worden.
Essentieel voor de ontwikkeling van de taal is dat de leestekens voortkomen
uit het gebied zelf; uit het landschap én uit de gebruikers. De mensen geven
immers betekenis aan het landschap. De eerste beginselen van de oertaal én
de prachtige hoogtekaart kunnen daarbij een leidraad zijn.
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OMGANGSVORMEN
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IJ-STRANG + CULTUUR
Nederland is een delta aan zee. De grote rivieren brengen verschillende erosiematerialen naar zee. De
dynamiek van wisselende stroomsnelheden van de rivieren en de getijdenbewegingen hebben samen
met de ijstijden een landschap gemaakt met een rijk microreliëf.
Het OerIJ heeft verder van Het Kanaal af al meer een waddenzeekarakter gehad dan bijvoorbeeld het
estuarium van de Schelde of de Maas. Een breed meanderend landschap met ondiep water, golvende
zavelige droogvallende vlaktes, hogere (meer zandige) strandwallen, oeverwallen die diep de vlakte binnendrongen langs de oude hoofdgeulen. Een ideaal landschap voor de mens om in te leven, zeker toen
de landbouw-veeteelt zijn intrede deed. Rijke graslanden, goede waterwegen, makkelijk te bewerken
gronden. Deze rijkdom van leven heeft de basis gelegd voor groeiende nederzettingen, en vooral ook
voor handel via de waterwegen en de zee.
Bij het verlanden van het estuarium verandert het achterland van brakwaterveen in zoetwaterveen. Door
het wegvallen dan de Vecht (Rijn) als tegenstroom met zoet water is de hoofdrichting van het water
langzaam gaan keren tot het uiteindelijk allemaal oostwaarts stroomde. Door het continue rijzen van de
zeespiegel sinds 1000, en het dalen van de bodem in door de mens afgewaterde gebieden, moesten
dijken opgeworpen worden. De verloren gegane landerijen werden later met behulp van bemalingssystemen teruggewonnen (de droogmakingen als Wormer, Schermer, Beemster, etc).
Het bestand van de Actuele Hoogtekaart Nederland heeft geholpen de oude vorm van het OerIJ zichtbaar te maken. Visueel lijkt op deze kaarten het IJ als een microreliëf nog steeds vanuit het oosten naar
het westen te stromen, ter hoogte van Assendelft naar het noorden af te buigen om dan bij Castricum
zich te splitsen en in het duin dood te lopen. De werkelijkheid is dat het veenweidegebied naar het oosten afloopt. Er liggen nog resten van kreken in het land, maar het water erin stroomt in tegengestelde
richting van de stroom die hun heeft gevormd. Het OerIJ in microreliëf en de restanten ervan kunnen
aan beeldkracht winnen in combinatie met waterretentie.
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Resultaten weerstandsonderzoek
Kronenburg bij Castricum

ARCHEOLOGISCH (onzichtbare) MONUMENTEN

De slechte directe herkenbaarheid van deze archeologische monumenten maakt het niet eenvoudig om
draagvlak te vinden voor de bescherming ervan. De beschermende maatregelen hebben economische
consequenties voor grondeigenaar en beleidsmakers op zoek naar uitlegruimte voor stad, dorp of bedrijvenpark. Het is belangrijk om deze monumenten tot de verbeelding te laten spreken.
Wanneer je aan de rand van het weiland staat met de nieuwbouw in de rug is het zicht op de vrijstaande boerderij fantastisch. Maar die boerderij is niet HET monument, maar het weiland. Alles speelt zich
af net onder de oppervlakte. In het bodemarchief zijn sporen opgeslagen van een vrijwel continu menselijk gebruik en bewoning van 2000 voor het begin van onze jaartelling tot aan de huidige boerderij. Als
de boer van nu een ploeg in het land zet, dan scheurt hij de pagina’s die zijn voorgangers beschreven
uit het boek. Het is nauwelijks voor te stellen met de keurige heggetjes en gammaschuttingen achter je.
Op de hoogtekaart worden subtiele hoogteverschillen zichtbaar als een vorm: de onderliggende bewoningsstructuren. Hier moet het water zo gelijkmatig mogelijk op peil blijven, met zo min mogelijk voedingsstoffen of vreemde stoffen die de verborgen materialen kunnen aantasten. Hier wil de archeoloog
geen riet of bomen zien die door (hout)resten heen groeien. De boer mag er wel op weiden met een
beperkte hoeveelheid vee (meststoffen). De boer kan de weide maaien, maar niet 5-jaarlijks scheuren
en opnieuw inzaaien. Geen maïs, geen paardenschuurtjes, maar gegarandeerde open ruimte in een
(over)vol Noord-Holland. De bescherming van een archeologisch monument is een wezenlijke bijdrage
aan de ruimtelijke structuur. De locatie zelf kan ruimtelijk gedefinieerd worden,volgens het ‘eilandenprincipe’ als nader uitgewerkt door Peter de Ruyter. Mits in samenhang met het oorspronkelijke landschap bewaakt, houdt een archeologisch monument de invloed van het OerIJ levend.
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ZICHTBARE MONUMENTEN

De geestdorpen op strandwallen en uitlopers van de duinrand zijn zichtbare monumentale structuren,
net als de relicten van kreken en de bijbehorende verkaveling + de lintdorpen in het veenweidegebied.
Minder in aantal, maar zeker ook monumentaal en zichtbaar zijn de kastelen als Slot Assumburg, en
prominent De Marquette. Vele malen verbouwd is het nog steeds een ‘landmark’. Al deze burchten liggen op de uitlopers van de duinen. Zij beheersen de noord-zuid landroute. De Marquette ligt zeer strategisch op een door kreken omgeven zandplaat. Een lange rechte dijk verbindt de burcht met het aaneengesloten hoge land van de duinstrook.
Zichtbare monumenten vervullen nog een actieve rol in het landschap. Daarmee zijn ze duidelijker gewaardeerd, maar kan ook eerder de noodzaak gevoeld worden ze aan te passen aan de eisen van de
tijd. Deze bedreiging wordt op het niveau van een object eerder gekeerd dan op het niveau van een
structuur (lintdorp, infrastructuur, verkaveling). De zichtbare restanten van het OerIJ zijn alleen in combinatie met een overzichtskaart, aangevuld met een fijnzinnige hoogtekaart als een landschappelijke
structuur te herkennen. De retentieopgave in het waterbeheer 21e eeuw kan een belangrijke rol spelen
in het herkenbaarder maken van het stroomstelsel van het OerIJ.

Nieuwe ideeen voor een ouder landschap
(bron Bureau Venhuizen)

NEDERZETTINGEN – GEEST

De oudste nederzettingen lagen net in de duinen of op de strandwallen. Het dynamische getijdenlandschap met een zoetwateraanvoer vanuit het binnenland maakte wonen op de platen langs de kreken of
op de lage oeverwallen lang moeilijk, misschien wel onmogelijk. De huizen werden op de rand van de
strandwal gebouwd. Op de plaat kon landbouw plaatsvinden, terwijl het vee bij gunstige waterstanden
kon weiden op de drogere platen rondom. Later zijn de binnengebieden van deze ‘Geesten’ ook bebouwd met huizen. Dan wordt de oriëntatie op het landschap verlaten en overgegaan op de rationele
verkaveling met het orthogonale grid. Het oude deel van Uitgeest laat zich zo lezen en vertoont dan qua
verkaveling overeenkomst met Manhattan aan de Hudson river = Uitgeest aan het IJ. Schaal en plaats
in de wereld zijn gelukkig onvergelijkbaar. En, waar Manhattan begrensd wordt door open water, is het
IJ totaal verland. Er bestaat een economische druk op de zones tussen Limmen en Heiloo om meer huizen te bouwen. Het zal de kunst zijn om dit zo te doen dat het OerIJ als vorm voelbaar blijft in het landschap, iets dat tussen de geesten van Heemskerk en Beverwijk totaal verloren is gegaan.
Op de geestgronden waar zand en kleisedimenten totaal vermengd zijn met dunne veenlaagjes is een
lange cultuurgeschiedenis gegroeid, gebaseerd op die specifieke bodemeigenschappen. Vanaf de 17e
eeuw heeft de tuinbouw en de bollenteelt zich hier ontwikkeld tot een internationaal fenomeen. Mechanisatie, rationalisatie en nieuwe landbouwtechnieken hebben de noodzaak overwonnen deze landbouwvormen te beperken tot de geestgronden, waarmee het culturele erfgoed snel verpaupert. In het breed
opgezette en diepgravende project Geest en Grond (www.geest-en-grond.nl) heeft de kunst het voortouw in het vinden van een wijze van doorontwikkelen op basis van die lange landbouwkundige –culturele- traditie. Dit is een vorm van culturele planologie die de kracht demonstreert van deze benadering.
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Inpassing nieuwe bebouwing lintdorp
Westzaan (bron Twan Jütte)

NEDERZETTINGEN – LINT

De bewoningsresten in de lagere zgn veenweidegebieden zijn uitgebreid archeologisch onderzocht rondom Assendelft en in de Broekpolder bij Beverwijk. In beide gevallen vanwege bouwactiviteiten voor
nieuwe woonwijken; de ironie van de archeologie: graven = vernielen = kennis vergaren. Het is een uitdaging deze vondsten zo inzichtelijk te maken dat je mensen als wij zelf zijn ziet lopen, werken, leven,
in een andere vorm van hetzelfde landschap dat wij nu bewonen.
Tot voor kort woonden de mensen in Assendelft nog in één lang lint, kops aan de kavels die omringd
worden door sloten, de weides dooraderd met greppels, net als de percelen van de oudste bewoners.
Vanaf de oeverwallen van de grote kreken (bijvoorbeeld De Nauernasche vaart) werden sloten gegraven
voor de afwatering van de veengebieden. Parallel aan de kreek werd een gouw gegraven, waaraan zich
een nieuw lint ontwikkelde.
Veeteelt is nog een belangrijke bron van inkomsten, alhoewel de meeste mensen niet meer grondgebonden leven. De uitbreidingen en vooral het in uitvoering zijnde plan Saendelft, hebben de traditie van het
lintdorp doorbroken. De oude bebouwing wordt visueel afgesloten van het open land. Er is een groeiend
bewustzijn voor de monumentale kwaliteit van de ruimtelijke structuur van oude nederzettingen. Voor
de toekomst van een soortgelijk dorp, Westzaan, is een studie gemaakt die de oude relatie van lint en
land voelbaar houdt bij eventuele uitbreiding.
De ontwerpers van de Broekpolder zijn zich ook bewust van de oude bewoningsgeschiedenis. Stedenbouwkundig en architectonisch is aansluiting gezocht bij wat de ontwerpers zich voorstellen van een
hedendaagse vertaling van de Middeleeuwse structuren. Het lijkt alleen vorm en geen betekenis. Het
zou interessant zijn geweest wanneer de stedenbouwkundigen een woonconcept hadden kunnen bedenken dat een nieuwe verhouding met het landschap mogelijk zou maken waarin de oude omgangsvormen doorklinken.

Huidige infrastructuur
(bron AAC - Provincie
Noord-Holland)

INFRASTRUCTUUR

In het eerste bewoonbare landschap verplaatsen mensen zich over het water en over land onderlangs de
duinenrij. Er zullen voordes zijn geweest van de duinrand naar dichtbij gelegen strandwallen. Wanneer
het IJ verlandt en de zeespiegel daalt gaan er ook wegen het lager gelegen land in. De vroegste wegen
hebben waarschijnlijk de oeverwallen gevolgd. De herkenbaarheid van de oeverwallen in het landschap
is klein omdat deze juist vaak de basis hebben gevormd voor dijkaanleg, of de weg loopt er nog steeds
over. In beide gevallen is de culturele verschijningsvorm sterker dan de natuurlijke (geologische) oorsprong.
De verlanding van het IJ en het groeien van Pampus brengt de handel over zee voor Amsterdam (en
Zaandam) in gevaar. Eerst werd het Noord-Hollands kanaal aangelegd (1824), kronkelend volgt dat
oude stroomgeulen tussen strandwallen naar het oude zeegat Zijpe. De definitieve verbinding wordt
het Noordzeekanaal (1876). Deze waterweg volgt zo lang mogelijk het oude IJ, maar maakt de nieuwe doorbraak door de duinenrij ter hoogte van IJmuiden. Het kanaal is breed en diep, maar kanaal en
Noordzeemonding moeten intensief onderhouden worden om niet opnieuw te verlanden.
Het in gebruik nemen van de lagere (veen)gebieden werd begeleid door het maken van ontwateringsloten. Ontwateren van veengebieden leidt tot bodemdaling, en dat weer tot nieuwe wateroverlast.
Gecombineerd met het opnieuw stijgen van de zeespiegel ontstaan nieuwe moerassen en hele delen
waaien open tot meren. Nieuwe dijken (=nieuwe wegen) en later de droogmakerijen veranderen het
landschap drastisch van waterhuishouding en van uiterlijk. Onder invloed van de industrialisatie en mechanisatie groeit de behoefte aan (spoor-)wegen. Dorpen en steden groeien, haven en industriegebieden
worden aangelegd. In de tweede helft van de 20ste eeuw komt daar de metastructuur van het autosnelwegennet overheen. Met de aanleg van de A8 in de komende jaren is dat netwerk in de regio voorlopig compleet.
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NATUURONTWIKKELING

Cultuurvolgend-natuurherstellend

In discussies over de doelstellingen van de Ecologische Hoofdstructuur speelt op de achtergrond in
de strijd om maximale biodiversiteit door verbinding altijd de vraag: Welke natuur? OOIT was er een
OERnatuur, leven op aarde waarop de mens geen (blijvende) impact had. De mens volgde de natuur en
greep haar kans. Vanuit dit opportunisme groeiden onder invloed van verschillende klimatologische omstandigheden en landschappen diverse culturen. Iedere cultuur probeerde de zelf ontwikkelde vorm te
maximaliseren en legde zo steeds nadrukkelijker een stempel op de natuur. Misschien kunnen we pas
vanaf dat moment spreken van landschap. Natuur en landschap zijn beide culturele concepten. Wat ze
precies inhouden wordt bepaald door de culturele bril waarmee wordt gekeken.
Ook binnen onze cultuur bestaan verschillende ideeën over welke rol en plaats we de natuur geven.
Beleidsmakers hebben het criterium gelegd bij de (potentiële) biodiversiteit. De grootste biodiversiteit
lijkt in ons land aanwezig te zijn geweest tussen 1700 en 1850. Toen was de landschappelijke variatie
onder invloed van de menselijke omgang met natuurlijke potenties, zeg maar de uitbating, maximaal.
Die variatie volgde op een brede basis, in iedere (nieuwe) niche kon die biotoop zich maximaal ontwikkelen vanuit die basis. Deze natuur bestond in directe afhankelijkheid van cultureel gebruik. In feite
moet het menselijk gebruik uit het verleden gekopieerd of gecontinueerd worden om het landschap te
behouden. Deze opvatting over natuur blijkt dus in feite de vraag om een cultureel monument met natuurkwaliteiten. De richting die waardevrij probeert te staan ten opzichte van het culturele gebruik, pleit
om ruimte te geven aan juist de zelforganiserende kracht van de grote natuur in ons land. Deze richting
is geïnspireerd door het per ongeluk ontstaan van de Oostvaarderplassen en hebben de maakbaarheid
van OERnatuur bewezen in het Plan Ooievaar voor de grote rivieren. Ook deze opvatting is een cultureel
concept, en zegt iets over onze maatschappij. Deze benadering laat zich niet combineren met de ontwikkeling van nieuwe woningen, en gaat niet direct een verhouding aan met ons culturele verleden.
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IJDIJKEN

De IJdijken geven een beeld van de culturele geschiedenis van leven met (veranderingen van) het OerIJ. Rakend aan relicten van het OerIJ is de IJdijk toch vooral een resultante van het IJ in de nieuwe tijd
(vanaf de 14e eeuw). Na de aanleg van het Noordzeekanaal in de Moderne tijd is de rol van de IJdijk als
zeewering vrijwel uitgespeeld. De noordelijke IJdijk is een ruimtelijk element dat nog structuur geeft aan
het landschap. Aan de zuidzijde zijn er nog slechts fragmenten van de IJdijk bewaard gebleven. Waar
de oorspronkelijke dijk is verdwenen is, is er in de meeste gevallen een totaal nieuw landschap overheen
gelegd, in structuur, vorm en functie volkomen los van de onderliggende lagen. Het IJ klinkt in deze gebieden niet meer door, en dat is bepaald een culturele verarming van het landschap.
De IJdijken zijn een lichtend voorbeeld voor het idee van IJ-ordening: een landschap dat zich laat lezen;
vele verhalen die samen een stroom vormen. In het hoofdstuk Vergezichten Cultuurhistorie wordt dit
verder uitgediept, ook in de IJ-ordening aan het slot van dit werkboek komen we hier op terug.
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NATUURONTWIKKELING
In een cultuurhistorisch aangepaste versie van het streven naar ‘grote OERnatuur’ past het om na te denken over een nieuwe benadering, behalve de
twee reeds beschreven in de Omgangsvormen. Hierbij valt te denken aan
een mentale verschuiving in onze cultuur waarin ruimte gemaakt wordt voor
natuur die zich zelf kan ontwikkelen. Niet perse een natuur die er ooit was,
of een natuurdoeltype, maar een manier van samenleven. We hebben steeds
ruimte genomen, dan kunnen we ook ruimte geven.
Nieuwe omstandigheden (vanuit de cultuur gegeven) zijn de basis voor een
nieuwe natuur. Nieuwe natuur die wordt gebouwd of die zich zelf vestigt/
aanpast aan de nieuwe mogelijkheden. Hier en daar worden er slimme combinaties voorgesteld. Zo is Snackloket IJburg, een nieuwe verschijningsvorm
van opportunisme bij mens én natuur, leidend tot een serieuze nieuwe (culturele) verhouding met de natuur, met eerlijke kansen voor de natuur.
Om nieuwe natuur te realiseren moet niet vertrouwd worden op ‘dé´ overheid. Natuur moet een nieuwe economische waarde vormen in het landschap, een product. Dit betekent dat nieuwe natuur in overleg met bewoners
en potentiële bezoekers en beheerders (producenten) ontwikkeld moet worden. Dat vraagt lange participerende, integrale, ontwerpprocessen. Zie verderop het project Het Blauwe Hoofd. Dit is een voorbeeld van hoe intensieve
samenwerking tot een breed gedragen plan kan komen met economische
potenties.

De basis om ruimte te geven aan de natuur moet worden gelegd met het
wegnemen van gebruiksdruk, verandering van maaibeheer, en meer ruimte
te geven aan water. Het zal interessant zijn om te volgen hoe de natuur de
in de tijd opgelegde culturele structuren (constructies) aantast, vervormt, en
doet verkleuren (letterlijk).
Langzaam zullen er oudere versies van het ‘zelfde’ landschap doorheen gaan
schemeren. Landschappen die in onze huidige cultuur uitstekend benut zullen worden voor recreatie, schoon water productie, rust en ruimte tegenover
intensieve bebouwing en gebruik. Ook deze procesmatige benadering is een
culturele daad, drukt respect en nederigheid uit, toont dat we bereid zijn
opnieuw te leren van wat de natuur kan zijn. De cultuur opnieuw als volger
van de natuur, ipv vormer of beheerder. Beelden van oorspronkelijke versies
van het huidige landschap kunnen inspirerend zijn om deze weg in te slaan.

Snackloket IJburg, opportunisme
in de natuur op uitnodiging van
de cultuur
(Matton Office & Vincent Kuiper)

In the ecological advise for IJburg, a suburb on a
new island next to Amsterdam, the habitat of the
birds is the starting point. Considering the climate,
some birds will pass by this new land and stop here
to eat or rest.
The urban space is designed in a way that these
birds will stay there. Shells on the roofs, special
berry-trees in the streets, and on the roofs. etc.
One day a top predator passes by, the falcon doesn’t
eat what is provided for by the urban design, but will
feed on the birds at home here in the IJburg snack
counter.
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Landelijk Noord is binnen de gemeente Amsterdam een prachtig gebied waar wonen, landbouw, natuur en recreatie een
mooi geheel zijn. Toch kan het gebied op een aantal punten
verbeterd worden en extra kwaliteit krijgen. Voor de natuur,
voor de mensen die er wonen en werken en voor de vele recreanten uit de regio. Daarom is in 2003 gestart met een project
onder de titel Het Blauwe Hoofd. Doel van het project is om
te investeren in natuur en natuurgerichte recreatie in landelijk
noord. Het project is gezamenlijk opgezet door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stadsdeel Amsterdam Noord en de
provincie Noord-Holland. Het project wordt mede gefinancierd
door het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer.
“Hoe kan je de komende jaren natuurontwikkeling, duurzaam
waterbeheer en recreatief medegebruik combineren met respect voor de cultuurhistorie en de grote ruimtelijke kwaliteit
van het landschap?”. Van begin af aan is de communicatie
binnen het project van groot belang geweest. Het doel van het
plan is om binnen afzienbare tijd tot uitvoering over te gaan en
daarvoor is draagvlak in het gebied zelf van essentieel belang.
Om het draagvlak te verkrijgen zijn interviews afgenomen in
de Ransdorpertoren, waarbij bewoners en belanghebbenden
gevraagd zijn zogenaamde mental maps te tekenen als hulp in
het ontwerproces.

Het Blauwe Hoofd, Natuurontwikkelingsplan
Durgerdam (bron bureau Alle Hosper)

In het voorstel worden de stad en het landschap meer op elkaar gericht. De zone langs de Zwarte Gouw wordt een ecologisch balkon. Nieuw water in de zone, rietkragen en ecologische oevers zorgen voor grote verbeteringen voor de natuur.
Nieuwe wandelpaden langs de Zwarte Gouw en door weilanden (allemaal van gras) en nieuwe verbindingen over land en
water zorgen voor meer recreatie mogelijkheden. Ook komen
er kleine veldjes met bankjes en aanlegplaatsen voor kano’s.
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KEUS = CULTUUR

STRAND VLAKTE

DUIN WEIDE

VEEN MEER

REFERENTIE = POTENTIE

VEEN MOERAS

IJ STRANG

VEEN WEIDE

OEVER WAL
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CULTUURHISTORIE
Cultuurhistorie als motor van nieuwe ontwikkelingen is niet onmogelijk,
maar blijft vaak steken in aankleding, in een vertaling van wat ooit was.
Voor het OerIJ kan juist de cultuurhistorie de ingang zijn om een communicatie op gang te brengen over het OerIJ als landschappelijke structuur. Het
is dan wel van belang om de samenhang tussen landschap en cultuur duidelijk te maken. Dat dit soms diep verborgen blijft is te zien wanneer we het
rapport van H+N+S lezen over de Stelling van Amsterdam waarin weinig
benadrukt wordt hoezeer de vorm van de Stelling is beïnvloed door de natuurlijke gesteldheid van het landschap, door het OerIJ.
In de opzet van het project IJdijken, een dijk van een dijk klinkt een heel
andere benadering door. Daar wordt gestreefd naar het ontwikkelen van instrumenten om de natuur- en cultuurhistorie van de door de dijk doorsneden
landschappen beleefbaar te maken. Waar de Stelling nooit de drager kan zijn
van een diep gewortelde vernieuwing van het landschap met cultuurhistorisch besef, kan de IJdijk juist de ruggengraat vormen. Zelfs aan de zuidzijde
van het IJ, waar de dijken vrijwel overal verdwenen zijn blijkt het mogelijk
om deze structuur weer op te pakken om een tot de verbeelding sprekend
landschap te realiseren. Han Goam Lim bewijst dit in zijn werk aan de Houtrakpolder waarin hij oa voorstelt om een deel van de verdwenen dijk weer
terug te laten keren.
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project herinrichting Houtrakpolder,
planvorming Han Goam Lim
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Noordelijke IJdijk - van oost naar west
De panoramische blik vangt de dijk en brengt tegelijkertijd het door de dijk
doorsneden landschap in beeld. We volgen de dijk beginnend bij het visserdorpje Durgerdam direct aan het IJ (en ‘de Zuiderzee’). De dijk is de grens
met het waterland, voormalige veengebieden, polders met kleinschalige weidegronden en enkele nieuwbouwwijken, waarvan Purmerend de maat van
een stad heeft. Aan de overkant (de zuidoever) is de monding van de Amstel
zichtbaar. Aan deze kruising is de grote handelsstad ontstaan, een voor Nederland typerende situatie, één rivier die de stad met de zee verbindt + één
rivier die de stad met het achterland verbindt.
Terug naar de noordoever. Dicht tegen de stad is er een enorme druk op het
land. De dijk is zelf dicht bebouwd en direct ernaast, binnen- en buitendijks
zijn hele wijken gebouwd. Dan ineens zie je bijna een compleet dijkdorp opgenomen in de stad. Buikersloot is een cultuurhistorisch wondertje. Het dorp
is in tweeën gedeeld door het Noord-Hollands kanaal, de eerste oplossing
die Amsterdam creëerde om te ontsnappen aan de verlanding van het IJ.
Net als Buiksloot, is ook De Polder Wilmkebreek in zijn oude vorm als geheel
opgenomen in de stad, een vergelijkbaar cultuurhistorisch mirakel.
De dijk slingert onaangedaan lijkt het wel tussen Tuindorp (Zaanstad) en
Molenwijk door, twee werelden gescheiden door de dijk, een monument
van een voorafgaande tijd. Dan loopt de dijk dood, het autonome landschap
van het Coenplein doet alle herinneringen vervliegen. Direct erna ligt nog
een prachtig stuk van het oude IJ, de Noorder-IJ-plas. Hier zijn alleen voor
openbaar vervoer toegankelijke routes door het verkeersplein heen geweven.
Deze verdienen het om recreatief voor langzaam verkeer opengesteld te worden en landschappelijk herontwikkeld te worden in relatie met de daar ooit
gelegen hebbende dijk en het nog bestaande relict van het IJ.
Bij de kruising met de Zaan is DE waarde dat daar de pre-industriële revolutie in Nederland begon, misschien wel een gevolg van de oude handelsbetrekkingen van de bewoners van het OerIJ. Misschien is de cultuur wel meer
continu dan de verschijningsvorm van het landschap: de dynamiek van een
estuarium in een delta is enorm, en het Oerij heeft vele gedaanten gekend,
maar de bewoners zijn nog steeds graslandgebonden veetelers en watergebonden handelaren.
Verder westelijk ter hoogte van Assendelft, in de vroegere veenmoerassen,
buigt de dijk naar het noorden en neemt in stappen af in hoogte. Dit is het
grenslandschap tussen venen en duinen. Hier raakt de dijk strandwallen en
oude stroomgeulen. De dijk volgt oude oeverwallen langs de hoofdstromen
van het voormalige IJ. De steeds lager zijnde dijk is het beeld van een afnemende dreiging van het water. Tot het moment waarop de dijk nooit een
zeewering is geweest, maar de dijken en het water wel zijn gebruikt om een
verdedigingslinie vorm te geven, de Stelling van Amsterdam.
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Ruimtelijke strategie voor Stelling
van Amsterdam (bron H+N+S
landschapsarchitecten)

De Stelling
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De Stelling van Amsterdam is uitgevoerd in waterbeheersing en forten, maar
heeft nooit dienst hoeven doen. De forten staan er nog, vervallen vaak, en
de waterbeheersing is veranderd. Grote delen van de onder water te zetten
delen zijn inmiddels bebouwd, recent de Broekpolder. Er is een uitgebreid
onderzoek verricht naar de ruimtelijke kwaliteiten van de stelling en de mogelijkheden om toerisme en waterbeheersing 21e eeuw met elkaar te combineren binnen de Stelling. Mede door de essentiële verandering in de waterhuishouding in het verleden, de al voltrokken veranderingen in infrastructuur
en bebouwing, en de toenemende druk op open ruimte is de conclusie geweest dat er weinig kansen liggen. De culturele kwaliteit van de Stelling is
vergelijkbaar met een nooit in gebruik genomen gebouw, een ruïne voor het
een woning is geworden.
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ARCHEOLOGIE
De archeologie is de reden voor aandacht voor het OerIJ, als landschappelijke structuur was hij uit de herinnering van de bewoners vrijwel verdwenen.
Heel weinig mensen zullen zich bij het horen van de naam Krommenie realiseren dat ze praten over een meander in het IJ. De archeologie bestudeert al
lang via bodemschatten de cultuur in “het Noorderkwartier”, oorspronkelijk
woongebied van de (West-)Friezen. Nog niet zo lang worden de vondsten in
samenhang met het –verdwenen- landschap geïnterpreteerd. De blik op het
landschap toont aan dat er nog een schaduw van het landschap is, en dat
dit landschap onze cultuur mede heeft gevormd: wanneer wij het landschap
veranderen, grijpen we in op onze cultuurgeschiedenis. Gebeurt dit in besef van wat was of uitsluitend gericht op het vormgeven/onderbrengen van
nieuwe functies? Breuk of continuiteit? Natuurontwikkeling en Waterbeheer
zijn bondgenoten om de bescherming mogelijk te maken tegen bedreiging
van archeologische monumenten door landbouw, nieuwe infrastructuur, en
stads- en dorpsuitbreidingen. Natuurontwikkeling en Waterbeheer kunnen
op logische wijze kansen ontwikkelen vanuit de herontdekking van het OerIJ
om hun doelen te realiseren, en zo meewerken aan continuïteit = identiteit.
De eerste stap die de archeologie heeft gezet om het landschap een bindende rol te geven in de studie naar verdwenen (voortlevende?) culturen is de
vondsten te relateren aan het dynamische landschap. Beleidsmatig heeft dit
vorm gekregen in een rapport Behoud en beheer van archeologische vindplaatsen in het Oer-IJ-gebied.
De tweede stap is het verhaal van de bewoningsgeschiedenis te vertellen,
te laten zien dat de Friezen van toen mensen van nu zouden kunnen zijn, er
wordt gewerkt aan een publieksboek.
Een derde stap is de archeologische vondsten direct te verbeelden en plaats
te geven in het landschap. Een voorbeeld hiervan is het project Wateroffer
van Paul de Kort en Marcel Eekhout in de Vinexwijk Broekpolder.
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Inheemse (Friese) mensen uit de derde eeuw
(bron: met dank aan Rob van Eerden)
Friese potten OerIJ-gebied
(bron: met dank aan Rob van Eerden)

Opgraving De Krocht
(bron: met dank aan Rob van Eerden)
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WATERBEHEER
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De voor het OerIJ als noodzaak gevoelde bescherming van archeologische
monumenten en de maatschappelijk gedragen ontwikkeling van nieuwe natuur zijn beide afhankelijk van waterbeheersing. In waterbeheersing geven
we onze cultuur vorm. In het OerIJ is de geschiedenis van het water (het
landschap) zichtbaar en in de er bij behorende bodemschatten lezen we het
verhaal van onze eigen geschiedenis. Nederland is vormgegeven door het
water en de vormgeving van Nederland wordt bepaald door onze omgang
met water.
Waar ooit het IJ vooral westwaarts stroomde, helt het landschap nu naar
het oosten af en stroomt (duin)kwelwater door de fossiele beddingen van
het krekenstelsel van het OerIJ. De speciale kwaliteiten van dit water zijn
een rijk potentieel voor natuurontwikkeling. Voor de in de bodem opgeslagen
schatten is een fijnzinnig en intelligent volgen van (de mogelijk veranderende) grondwatertrappen van groot belang.
Er wordt aarzelend een begin gemaakt met relicten van het OerIJ te gebruiken voor waterberging. Nu is het zoeken naar retentie erg pleksgewijs, maar
het microreliëf, de geomorfologie en de kwelwaterstroom bieden een raamwerk. Wanneer we op de AHN kijken en die vergelijken met de waterbeheersingskaarten van de waterschappen dan is het duidelijk dat het OerIJ nog
geen leidend idee is, maar dat er wel mogelijkheden liggen.
Rondom Castricum is een eerste ontwerpstudie gemaakt voor retentie,
waarbij in enkele oplossingen kreekrelicten een rol spelen. Het is een locatiegebonden schetsuitwerking voor het Hollands Noorderkwartier. Interessant
in de studie is dat er in een deel van de uitwerkingen naar het land gekeken wordt, in de ander de blik op verstedelijking is gericht, maar beiden de
kreekrelicten (h)erkennen.
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Zoeken naar ruimte wateropgave in
samenhang met relicten van het OerIJ
(bron Studie iov Hollands Noorderkwartier
door Bureau Alle Hosper, 2004)
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conclusies en aanbevelingen

vooraf | deel 1 | deel 2 | IJ-ordening

VOORBIJ HET VERLEDEN

IJ-ORDENING
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IJ-ORDENING
Het OerIJ is een subtiel in het landschap overlevende structuur die met haar
rijke cultuurhistorie en grote potenties voor natuurontwikkeling een bindende
drager kan zijn van nu levende vragen. De cultuur (kunst, architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting) kan teruggrijpen op de natuurlijke historie
van het landschap, op de culturele omgangsvorm(en) met het landschap in
het verleden, op de in symbiose tussen natuur en cultuur ontstane verkaveling, …
De eerste stap die gezet moeten worden is het OerIJ onder de aandacht
van de mensen brengen als landschappelijk fenomeen, maar vooral ook als
culturele (archeologische) schatkamer. Juist dit tweede aspect zal laten zien
hoe continu de culturele afhankelijkheid is van wat het OerIJ heeft gevormd.
De tweede stap is in integrale ontwerpopgaven een herkenbare samenhang
na te streven die is gericht op het zichtbaarder maken van het OerIJ in het
landschap.
Deze twee stappen in de beeldvorming van de mensen kun je zien als het
ontwikkelen van een eigen taal voor het OerIJ, in begrip, en in landschap.
Deze ‘Oertaal’ dient deels om kennis over het landschap over te dragen:
communicatie, en deels om het landschap vorm te geven: opgaven.

Halte in de Tijd
Een bescheiden toevoeging aan het landschap ter verhoging van de herkenbaarheid van het OerIJ en de bijbehorende archeologische monumenten voor
de ‘reiziger’: De OerIJ-lijn.
De archeologische vindplaatsen, monumenten en opgravingen, worden gemarkeerd met een simpele, maar goed en opvallend vormgegeven haltepaal
waarop naam locatie, type bodemschat, en tijds(cultuur)aanduiding vermeld
worden.
De belangrijke monumenten krijgen een iets uitgebreidere halte in de vorm
van een ‘bushokje’. Daar kun je overdekt vanaf een bankje de locatie zien en
een informatiepaneel. De gehele tijdslijn van het OerIJ kan op het internet
bereisd worden, op www.oerij.nl staat uitgebreide publieksgerichte informatie over de archeologische locaties in context van de landschappelijke geschiedenis van het OerIJ.
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OERTAAL-communicatie

IJ-beelden
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Ingrepen, toevoegingen, exact gehecht op/in een archeologische locatie
zijn niet wenselijk omdat ze makkelijk de bodemschatten kunnen aantasten. Maar ontwikkelingen in aanliggende wijken/gebieden kunnen (ten dele)
geïnspireerd worden door het aangrenzende monument. Een sculptuur kan
een beeld geven aan een verloren gegane herinnering, maar het kunstwerk
kan ook een werk zijn dat een onderdeel uit het verleden opnieuw tot leven
wekt.

Voorstel parkzone Vinexlocatie Broekpolder: Wateroffer, Paul de Kort en Marcel eekhout

Fort voor het Water, ter herinnering aan voormalige schans in het veen.
Roswinkel 2002, Jeroen van Westen

IJ-kleuren
Waar het stroomgebied van het OerIJ niet is ondergelopen met verstedelijking, autowegen en bedrijfsgebouwen of uitgegumd door ruilverkaveling
blijkt dat de verschillende zones in kleur herkenbaar zijn in het landschap.
Deze kleurschakeringen kunnen als een karakteristiek worden toegepast in
het stroomgebied en publicaties erover.
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De IJ-serie
Een goede publieksgerichte publicatie kan inzicht en begrip vergroten. De
samenhang van monumenten met de landschappelijke structuren van het
OerIJ in haar verschillende verschijningsvormen is zo groot dat publicaties
eigenlijk niet per monument, maar het best per cultureel/landschappelijke
laag opgezet kunnen worden.
WIND en WATER

HOOG en LAAG

NAT en DROOG

IJ-vormen
Een korte periode was het IJ een dubbelzijdig estuarium. De Vecht stroomde
vanuit het zuiden in, en was naar het oosten verbonden met de Zuiderzee,
en naar het westen direct met de Noordzee. Het aanleggen van sloten en
bemaling hebben geleid tot forse bodemdaling. De dynamiek van het landschap berust op nat en droog als gevolg van hoog en laag, van het spel tussen wind en water. Nieuwe ontwikkelingen die willen bijdragen aan de identiteit van het landschap moeten aansluiting zoeken bij deze krachten.

OERTAAL-opgaven
IJ-natuur
Langs de randen van het OerIJ is de gradiënt tussen hoog en laag, nat en
droog, rust en dynamiek optimaal om een maximale biodiversiteit mogelijk
te maken. Deze randen vrijstellen om het OerIJ als ruimtelijk planologisch
concept beeld te geven, kan aan inhoud winnen door in deze randzones de
natuur kansen te geven die de cultuur weer op kan pakken.

IJ-Kust tot Kust
Het OerIJ kan als voorbeeld dienen bij het streven naar een natte ecologische verbinding dwars door Noord-Holland. Deze robuuste ecozone wordt
vormgegeven onder de naam Van Kust tot Kust. De westzijde van deze
verbinding valt zelfs samen met de vroeger (dubbele) monding. Aan de hand
van referentiebeelden van het oerlandschap waarin de eerste landbouwers/veetelers vestigden, en het eruit gegroeide culturele landschap kan een
betekenisvolle discussie gevoerd worden over de vorm die de vervanger van
het OerIJ moet krijgen.

Ad IJ-natuur en Kust tot Kust
Om natuur te realiseren in gebieden die nu anders gebruikt worden is optimale samenwerking met de huidige bewoners/gebruikers van groot belang.
Voorbeelden van participerende, ontwikkelende, ontwerpprocessen zijn Het
Blauwe Hoofd (zie p 55) en De Nieuwe Marke, een DLG pilot in de Rijssenervallei.

De Nieuwe Marke in de Rijssenervallei.
Organisatiemodel voor ontwikkelingsplanologie
(bron bureau Alle Hosper, bureau Middelkoop,
Jeroen van Westen)
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IJ-stroom
Waar de kreekrelicten totaal opgenomen zijn in de verkaveling van de weilanden zijn ze nauwelijks te onderscheiden van later gegraven sloten. Alleen
waar een redelijke maat ze heeft gemaakt tot vaarwegen of natuurgebieden zijn ze ook enige afstand herkenbaar. De hoogtekaart met haar subtiele
onderscheidingen in hoogte is bijna weelderig van vorm. Waar mogelijk kunnen deze vormen aangezet worden, bv in parkgebieden met aardlichamen,
beplanting, of in nieuwe natte zones. Wegen kunnen kronkels volgen, architectuur en stedenbouw kunnen vorm en maatvoering oppikken. Archeologische monumenten winnen aan zichtbaarheid/verbeeldingskracht bij vormvolgend maaibeheer.

IJ-wegen
De infrastructuur van de droogmakerijen en alles daarna volgt niet meer de
landschappelijke condities van het (Oer)IJ en de bijbehorende nederzettingen. De nieuw ontwikkelde landbouw-, haven-, bedrijfs- en woongebieden
zijn vooral gekoppeld aan de culturele dynamiek vanuit de grote steden
en langs de grote waterwegen. De nieuwe infrastructuur snijdt vaak bruut
door de oude landschappelijke structuur. Esthetisch zou hiervoor een beeld
ontwikkeld moeten worden. Ethisch moet er ruimte geschapen worden om
de verbroken natuurlijke verbindingen te herstellen of te vervangen.

VERANTWOORDING
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De opdracht voor dit werkboek is gegeven door Maarten van Wesemael van
het bureau Cultuur van de afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur, van de provincie Noord-Holland. Dit werkboek is tot stand gekomen onder regie van Jeroen van Westen. Inhoudelijk is het onderzoek voor dit werkboek gebaseerd
op de studies van het Amsterdams Archeologisch Centrum aangevuld met
andere studies en instanties als vermeld in BRONNEN. Waar nieuwe vragen
ontstonden was er steeds het netwerk van Maarten van Wesemael dat toegang gaf naar nieuwe informatie.
Het visuele onderzoek van DEEL 1 is gedaan door Gerco de Ruijter, Ton van
Vliet en Jeroen van Westen. De selectie van locaties en beelden is gemaakt
in nauwe samenwerking met Peter de Ruyter, Rob van Eerden en Philip Peletier. De ruimtelijke analyse als beschreven in OERTAAL: Het OerIJ toen, nu
en in de toekomst, en in OMGANGSVORMEN berust op het bovenstaande
studiemateriaal. Andere bronnen hiervoor zijn de AHN-bestanden, in kaart
omgezet door Ben Bom, en het kaartmateriaal van het AAC toegankelijk
gemaakt door Joost Verlaan. De aanzet voor deze delen, geschreven door
Peter de Ruyter en Jeroen van Westen, is gemaakt in een intensieve sessie
met Maarten van Wesemael, Marcel van Weezel, Peter de Ruyter, Gerwin de
Vries, Joost Verlaan en Jeroen van Westen.
Met dank aan:
Provincie Noord-Holland: Maarten van Wesemael, Bureau cultuur, Culturele
Planologie; Rob van Eerden, en Helga Dammer van Bureau Monumenten, Archeologie; Ben Bom, afdeling Strategie en Kennis; Mira Heesakkers, Afdeling
Water, landschap en openlucht-recreatie.
Philip Peletier, projectleider Saendelft, SBB-vestigingen Lauwersmeer en
Oostvaarder-plassen; vele medewerkers Amsterdams Archeologisch Centrum; Joost Verlaan, WUR-student landschapsarchitectuur; Gerwin de Vries,
en Marcel van Weezel, stagieres bureau Alle Hosper; Ton Matton, Matton
Office; Han Goam Lin, Art Park; Paul de Kort, beeldend kunstenaar, Marcel
Eekhout, Parklaan; Hans Venhuizen, Bureau Venhuizen.
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BRONNEN

BIJLAGE op Cd-rom

Kaartmateriaal gebaseerd op
Topkaarten Topografische Dienst Emmen
Basiskaart NH van de Provincie Noord Holland
AHN via Provincie Noord Holland
Hoogheemraadschap
Alterra Wageningen

CD-1 KAARTEN
Periodekaarten geo-archeologie
Archeologische locaties per periode
Isometrische stapeling archeologische data
Schaduw van het Oerij in 2004
Beleidskaart
AHN-noordwest
AHN-zuidoost
Geomorfologische kaarten NW en ZO
Watertrappenkaarten NW en ZO

Gebruikte studies
EEN LANGZAME RING (in de snelle metropool)
ruimtelijke strategie voor de Stelling van Amsterdam, H+N+S Landschapsarchitecten,
Utrecht september 2001
Leefbaar Laagland
Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland,
van de Ven, redactie, uitgeverij Matrijs, 4e druk, 1996

G.P.

IJdijken: een dijk van een dijk (2003)
Kader voor inzet cultuurhistorische waarde in ruimtelijke ontwikkel
ing
Noorder- en ZuiderIJ-en zeedijken van Monnickendam tot Beverwijk en Velsen tot Muiden
+ concept pva IJdijken2004plusprovincie
Het Oer-IJ estuarium, archeologische Kennisinventarisatie (AKI)
Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, 12 januari 2004
SGP SAENDELFTGROEN projectvoorstel, versie 8 juni 2004

CD-2
Beelden Gerco de Ruijter
CD-3
Beelden Jeroen van Westen
CD-4
Beelden Ton van Vliet
Kaart en beeldmateriaal van Cd-rom’s mogen gebruikt worden voor niet commerciële publicaties over het OerIJ met vermelding naam en bron door de projecten Saendelft, IJdijken een dijk van een dijk en de Provincie Noord-Holland. Alle anderen, en voor toepassing
van beeldmateriaal in tentoonstellingen, alleen in overleg met de makers.

Als parels aan een snoer, verkenning van de robuuste verbinding van kust tot kust, Provincie Noord-Holland, 2003
www.noord-holland.nl
Broekpolder, een archeologisch monument op een VINEX-locatie, Gertrudis A.M. Offenberg, Provincie Noord-Holland, 2003
t Blauwe Hoofd’, Natuurontwikkelingsplan Durgerdam, bureau Alle Hosper, 2003
Ruimtelijke Visie Westzaan, Architektenwerk Twan Jütte 2004
Behoud en beheer van archeologische vindplaatsen in het Oer-IJ-gebied, eindredactie Rob
van Eerden, Provincie Noord-Holland, 2004
Nieuwe Marke in de Rijssenervallei, een eigentijds organisatiemodel voor eigendom,
gebruik en beheer in het landelijk gebied, eindredactie Jeroen van Westen, DLG regio
Zwolle, 2004

Jeroen van Westen | Reelaan 25 | 7522 LS Enschede | jvanwesten@jvanwesten.nl
Ton van Vliet | Kramersweide 12 | 7061 BD Terborg | tvvliet@tref.nl
Gerco de Ruijter | W. de Zwijgerstraat 19 | 3043 VA Rotterdam | gercoderuijter@wanadoo.nl
Peter de Ruyter | Postbus 5231 | 2000 CE Haarlem | p.deruyter@hosper.nl
Maarten van Wesemael | Postbus 3007 | 2001 DA Haarlem | wesemaelm@noord-holland.nl
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in opdracht van:

