
Door Marion de Boo
Heiloo. Kronkelsloten en verre ein-
ders. Droogmakerijen, ontworpen
met passer en liniaal. Middeleeuwse
dijk- en lintdorpen. Boven het
Noordzeekanaal, tussen Amster-
dam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn,
strekt zich een oer-Hollands land-
schap uit. In 2004 werd het aangewe-
zen als Nationaal Landschap, onder
de naam Laag Holland. Wat maakt
dit landschap zo bijzonder?

Onderzoekers plozen het uit. Ze
brachten het landschap meter voor
meter in kaart en inventariseerden
systematisch zeven ‘k e r n k wa l i t e i -
ten’. „Het was een idee van de pro-
vincie Noord-Holland”, vertelt fy-
sisch geograaf en geoloog Ingwer
Bos, projectleider van Landschap
Noord-Holland. „Een jaar of tien ge-
leden heeft het rijk 20 nationale
landschappen aangewezen. Inmid-
dels heeft het rijk de zorg daarvoor
alweer afgestoten. Staatssecretaris
Bleker laat het aan de provincies over
om de landschapskwaliteit te bewa-
ken. Daarvoor heb je wèl een goed
meetinstrumentarium nodig. Met
onze systematiek kun je de metingen

van tijd tot tijd herhalen.”
De studie, medegefinancierd door

de gemeenten, het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier en
de Nationale Postcode Loterij, heeft
58.000 euro gekost. De resultaten
verschenen in augustus. Bos: „Met
dit instrumentarium kun je goed
vaststellen waar het landschap het
meest de moeite waard is om te be-
schermen en te versterken. Waar
moet je niet, of niet te hoog bouwen
en geen megastallen neerzetten? Hoe
kunnen landschapsarchitecten het

landschap versterken, bijvoorbeeld
door de doorzichten te behouden?”

Weidevogelstand en archeologi-
sche rijkdom waren al goed gedocu-
menteerd. De veendikte, een andere
belangrijke landschapskwaliteit,
werd in kaart gebracht met een gea-
vanceerd driedimensionaal model
van de Geologische Dienst Neder-
land van TNO. Bos: „Daarmee kun je
de veendikten tot 30 meter diep bere-
kenen. Het model gebruikt, naast ge-
gevens van grondboringen, veel in-
zichten over de historische ontwik-

keling van het landschap. Om inzicht
in de ligging van zand- en veenpak-
ketten te krijgen, moet je bijvoor-
beeld weten waar precies het OerIJ
liep en welke kreekjes aan elkaar
vastzaten. Veen is een essentieel on-
derdeel van de ontstaansgeschiede-
nis van het landschap. Het draagt bij
aan het karakter van Laag Holland.”

Archeologische vindplaatsen zijn
in Laag Holland alom aanwezig. Bos:
„Het leuke is dat ze vaak nog zo
zichtbaar zijn. Er zijn bijna 1.000 la-
ge terpen uit de Late Middeleeuwen.
Niet alleen staat elke dorpskerk op
een terp, maar als je er eenmaal oog
voor hebt, kun je overal in de weilan-
den die bulten nog zien.”

Interessant en zeer complex is de
Middeleeuwse strokenverkaveling.
Bos: “de eerste pioniers legden het
veen in de tiende of elfde eeuw droog
voor akkerbouw. Het ontwaterde
veen zakte snel in. Dat veroorzaakte
grote overstromingen. Later werd
soms volgens een heel ander, grover
patroon opnieuw verkaveld, met be-
tere gemalen en nieuwe technieken.
Soms zie je die patronen nog prach-
tig over elkaar heen in het landschap.
In Waterland heb je heel gave plek-
ken waar je de aansluiting met de na-
tuurlijke veenkreken nog kunt zien.
Elk veenweidegebied is weer anders
verkaveld, dat vind ik zo prachtig.”

Het onderzoeksrapport is te down-
loaden via www.landschapnoord-
holland.nl/publicaties

Oer-Hollands landschap ontleed
In opdracht van de provincie
Noord-Holland ontleedden
onderzoekers het oeroude
landschap boven het
Noordzeekanaal. Wat maakt
het uniek?

Vijf van de zeven kernkwaliteiten
A rch e o l o g i s ch e
vindplaatsen

Er zijn 1118 archeologische vindplaatsen, vanaf
de Nieuwe Steentijd (3.300 v. Chr.), waaronder
930 relicten van terpdorpen uit de Late Middel-
eeuwen.

Middeleeuwse
strokenverkaveling en
historische watergangen

Laag Holland werd relatief vroeg ontgonnen,
al in de 10e en 11e eeuw. Er is 546 km aan wa-
terlopen en er zijn 86 historische waterschei-
dingen.

D ro o g m a ke ri j e n Het rechtlijnige, functionele geometrische in-
richtingspatroon van de grote 17e eeuwse
droogmakerijen Beemster, Schermer en Wor-
mer is nog voor ongeveer tweederde intact.

Laat-Middeleeuwse
lint- en dijkdorpen

De lengte van dijk-, vaart- en lintdorpen vari-
eert van 383 tot 5726 meter. Het aantal door-
zichten per strekkende kilometer lintdorp vari-
eert van 0 (Watergang) tot 19,2 (Driehuizen).

Open landschap Via complexe technische analyses van de TU
Delft is vastgesteld dat 39 procent van Laag
Holland geldt als matig open landschap. 46
procent is open en 15 procent is extreem open.

De uitgestrekte akkers van droogmakerij de Schermer. Foto Bert van As


