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Vooraf
In het Strategisch Groen Project Tussen IJ en Z is de Omzoom een deelproject. De Omzoom is een onderdeel 
van de VINEX locaties in het noordelijk deel van de Assendelverpolder. Links en rechts van het dorpslint van 
Assendelft, groeit aansluitend aan de zuidrand van Krommenie een drietal nieuwe wijken, van oost naar west: 
Waterrijk, Parkrijk en Kreekrijk. Samen zijn deze delen ontwikkeld onder de naam Noorderwelf.
Het uitloopgebied De Omzoom ligt tussen de wijken en de Communicatieweg en moet ‘multifunctioneel’  wor-
den ingericht voor recreatie, sport, natuur en waterberging.  De natuur en de recreatie moeten als onderdeel 
gezien worden van een strook beginnend bij de Broekpolder, dan De Buitenlanden/Kilzone, via de Omzoom, 
naar het Guisveld. 







Verantwoording
Bij de opzet van de opdracht Omzoom binnen het Strategisch Groenproject Saendelft hebben Provincie  
Noord-Holland en Gemeente  Zaanstad besloten  om DLG te vragen ontwerp en uitvoering te begeleiden.  De 
opdracht werd verstrekt aan Vista landscape and urban design. Door de afdeling Culturele Planologie van de 
Provincie is in goed overleg kunstenaar Jeroen van Westen toegevoegd aan het ontwerpteam. In het ont-
werpteam: de DLG, Gemeente Zaanstad, en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Recreatie 
Noord-Holland. Omdat er al twee eerdere plannen gestrand zijn was de opdracht het ontwerp in een inter-
actief proces tot stand te brengen. Dit houdt in regelmatig contact met een klankbordgroep en enkele bewo-
nersavonden. Deze overlegrondes worden geleid door Jeroen Dirks.
Tijdens het proces werd duidelijk dat er grensoverschrijdend gekeken moest worden, letterlijk, om het ontwerp 
sterk te vervlechten met de Kilzone, met het toekomstige Nationaal Landschap De Stelling, en met de nog te 
ontwerpen VINAC-locatie Kreekrijk. Behalve dit georganiseerde overleg met het gebied is gekozen om nadruk-
kelijk persoonlijk in overleg te treden met belangengroepen en bijzondere bewoners om dieper op het land-
schap in te gaan.
Deze verslaglegging is niet compleet, maar concentreert zich op de inbreng vanuit de kunst.
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`Maar wie erin geslaagd is zijn jeugd en de ruimten van zijn jeugd gaaf te bewaren in zijn herinnering 
voor de nivelleringen van het volwassen worden, zal zich in de officiële ruimten van de geografie en 

de geometrie nooit helemaal thuis voelen. Voor hem ligt de ware ruimte elders. 
…

Wil de ruimte zich tot landschap ontplooien, dan is daar een wijde blik voor nodig.

Ton Lemaire: Filosofie van het landschap, Amboboeken, Bilthoven, 1970

Gezien vanuit het dorp Assendelft verdwijnt er een uitzicht, verdwijnt het beeld waaraan herin-
neringen zijn opgehangen. Gezien vanuit Saendelft komen er nieuwe bewoners in een hen 
onbekende omgeving, zij laten het landschap waar hun herinneringen tastbaar zijn achter zich. 
Beide gezichtspunten ontmoeten elkaar in de noodzaak van herijking, er is gelegenheid om 
samen nieuwe beelden bij het geheugen in te schuiven. Het speelveld is de open ruimte waar 
nieuwe wijk en oud dorpslint beide aan grenzen. Dit speelveld draagt sporen in zich van een 
verleden, sporen die het leven in dit landschap hebben gevormd. Het zijn deze sporen waarin 
de kiem kan liggen om samen nieuwe beelden te bouwen, nieuwe –gezamenlijke- belevingen 
toe te voegen. 

Landschap als kunstwerk
Het woord landschap vindt zijn oorsprong in een betekenis vergelijkbaar met waterschap: een gebied onder 
een gezamenlijk bestuur. De schilderkunst heeft er een tweede betekenis aan verleend die de oorspronkelijke 
heeft overvleugeld: de blik op een horizon gevangen in een kader. Binnen dat kader worden door grote land-
schapsschilders als Ruysdael de met symboliek geladen elementen in een bijna verhalende samenhang ge-
plaatst. In de landschapsarchitectuur zijn die oorspronkelijke betekenissen van het woord mede onder invloed 
van de geografie versmolten en wordt onder een landschap een samenhangend geheel in ontstaan en gebruik 
verstaan. Vanuit de kunst is het landschap gaan samenvallen met het schilderij, met de afbeelding. Als we 
de inhoudelijke betekenis van het woord landschap vanuit landschapsarchitectuur en beeldende kunst weer 
met elkaar verbinden kunnen we over het fysieke landschap spreken als over een kunstwerk. Schap verwijst 
dan naar scheppen, en dat impliceert een intentioneel betekenis verlenen aan, of betekenis ontdekken in het 
landschap voorbij het functionele. 
Dé karakteristiek van het Nederlandse landschap is continue verbouwing, cultuur reageert op natuur en op 
zichzelf, en op veel plaatsen zijn de voorafgaande resultaten nog gelijktijdig beleefbaar. We leven in een om-
geving vol herinneringen. Veel herinneringen zijn alleen herkenbaar voor kenners, of dreigen in nieuwe lagen 
niet langer beleefbaar te zijn, waardoor ze niet meegenomen kunnen worden in nieuwe verbouwingen. Daar-
mee verliezen we zicht op hoe we onze eigen cultuur hebben vormgegeven. De opdracht is om de leesbaar-
heid van die gelaagdheid van het Nederlandse landschap versterken, de herinneringen om wat ze betekenen 
weer tot leven wekken. Dit bij voorkeur in het landschap zelf om zo oude, nieuwe, en toekomstige bewoners 
mogelijkheden te geven zich te verbinden met het landschap, met het verhaal van de eigen cultuur. 
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Geheugen of nostalgie
Leesbaarheid en herinneringen riekt naar nostalgie, maar hoeft dat niet te zijn. Welke herinneringen? Wat is er 
te lezen? En dan gaat het toch vooral om wie leest of er een levensvatbaar verhaal uit ontstaat. Welke visie is 
die van de kunstenaar, en kunnen daar vele perspectieven in betrokken worden? Het gaat mij om de verhoud-
ing tussen natuur (land) en cultuur (schap). Natuur en cultuur zijn dan twee begrippen die elkaar vormgeven 
zoals de dag de nacht definieert: twee delen die slechts schijnbaar tegengesteld zijn, want samen een geheel 
vormen. Interessant gegeven is dat de ‘natuur’ niet weet dat ze natuur is. In die zin is natuur een cultureel 
concept, dat verandert naarmate de cultuur verandert. De natuur is echter ook een kracht onafhankelijk van 
de mens, en in die zin is de mens ook natuur. Het zijn deze details die de verwikkelingen in de roman van het 
landschap bepalen. 
De grote spanningsboog die het verhaal draagt begint met hoe een cultuur gevormd wordt door het natuurlijke 
landschap waarin zij zich vestigt, en bevindt zich nu op het punt waar onze cultuur ruimte zoekt om de natuur 
die  haar welgevallig is te realiseren. Bij ieder hoofdstuk horen één of meerdere beelden in het landschap, dat 
zijn de leestekens die (door de kunstenaar) er uit  getild worden. Deze tekens maken de gelaagdheid van het 
landschap herkenbaar, op die manier is herinnering geen nostalgie, maar drager van een toekomst.
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Continuïteit
De archeologie biedt een intense blik op het culturele verleden. Bewoningssporen zijn talrijk uit de Vroege en 
Late IJzertijd. Dan is er een ‘gat’ in de bewoningsgeschiedenis om vanaf de tiende eeuw continu bewoond te 
zijn. In baanbrekende projecten als De Assendelver Polder Papers en  Het Oer-IJ estuarium (archeologische 
Kennisinventarisatie (AKI) Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, 12 jan 2004) 
zijn niet alleen sporen gevonden van huizen (in de polder) en de prachtige kano (bij Uitgeest), maar ook paden 
tussen boerderij en weides (nog niet gepubliceerd onderzoek), potten van lokale klei, identificeerbare sporen 
van gewassen als huttentut (een soort koolzaad), vlas en gerst, visresten van zoet- en zoutwatervis, en dier-
enbotten van runderen, schapen/geiten, paarden. De recent toegenomen gebruiksdruk op dit landschap heeft 
de vele opgravingen noodzakelijk gemaakt. 
Lokaal is er een zeer actieve groep van amateur-archeologen die nauw samenwerkt met Universiteit van 
Amsterdam en Provincie, toch heeft dat niet geleid tot concrete invloed op het stedenbouwkundig plan van 
Noorderwelf (Saendelft Parkrijk en Waterrijk) tot nu toe.  Misschien is dit het moment om de lessen uit het 
bodemarchief, het externe geheugen dat archeologen en fysisch geografen voor ons ontsluiten, op te nemen 
en te activeren. September 2006 werd er een grote publiekstentoonstelling geopend in bezoekerscentrum 
De Hoep over Hilde, een van de vroege bewoonsters van dit gebied. Er kwam gelijktijdig een populair weten-
schappelijk boek uit dat laat zien hoe de toenmalige Friezen al leefden als boeren met vee op vlakke weides. 
Met de komst van Noorderwelf en autosnelweg is er een definitieve breuk in een cultuur met een historie van 
bijna 3000 jaar. De toekomst is belangrijk, maar het verleden mag doorklinken, liefst in meer dan een echo 
alleen.
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Hoofdstuk 1  
Cultuur volgt natuur = natuur vormt cultuur
Het OerIJ is een gebied waar de dynamiek van eb en vloed diep het 
landschap in reikt via een noordelijke arm van de Rijn. Nu is het OerIJ 
het best herkenbaar op een gedetailleerde hoogtekaart, met hulp daarvan 
zijn er bijvoorbeeld in het stroomgebied van het OerIJ kreekrestanten te 
vinden en in de Assendelverpolder kreekruggen. De bodemkaart laat klei-
afzettingen zien uit die tijd onder de latere veenlagen en het kleidek dat 
veel later vanuit het Almere via het IJ in het gebied van de Assendelver-
polder is afgezet. De grens van deze invloed van de zee valt samen met 
een in het verkavelingspatroon opvallende richtingsverandering.
Tegen 500 voor het begin van onze jaartelling zet de verlanding in van 
het OerIJ, de strandwallen groeien aaneen tot een duinenrij, de invloed 
van het getij neemt af. De archeologische vondsten wijzen uit dat er na 
sluiting van het OerIJ een periode van toegenomen menselijke activiteit 
is in het gebied die duurde tot kort na de Romeinse Tijd (late IJzertijd). 
Op basis van archeologische gegevens lijkt deze tijd relatieve overvloed 
te hebben gebracht, met ruimte voor mensen, huisdieren en wilde dieren. 
In het kwelderlandschap woont het volk van de Friezen in de Vroege en 
Late IJzertijd op strandwallen, verbouwt daar gewassen, hoedt vee op 
de drogere delen van de overstromingsvlaktes, vangt vis, drijft handel 
(?), verplaatst zich in houten kano’s: het landschap dicteert de culturele 
mogelijkheden, de mens speelt in op de geboden mogelijkheden. 
Deze laag zal de meeste voorstellen aandragen. Enerzijds omdat hij als 
oudste laag niet vanzelfsprekend aan de oppervlakte treedt, maar vooral 
ook omdat hier én de fysieke voorwaarden van het gebied gevormd 
werden, én de in die tijd ontstane boerencultuur (vrijwel) ononderbroken 
heeft voortgeleefd. 
Op het schaalniveau van het landschap is het belangrijkste kenmerk van 
deze tijdslaag de kreekrug, met direct daarop volgend de grenslijn van de 
invloed van de zee. De grenslijn van tot waar de invloed van de Noordzee 
merkbaar was, is van belang voor de ecologische mogelijkheden, iets dat 
nadrukkelijk te zien geweest is in de periode volgend op het OerIJ waarin 
er een veenmoeras ontstond achter de strandwallen en duinen.

OerIJ



De kreekrug is het waard om leidend te zijn in het ontwerp van De 
Omzoom én van Kreekrijk. Door de doorsnijdende sloten te dempen 
en de hele kreekzone (=kreekrug + oeverwallen) te markeren met 
lijnvormige groepjes bomen (abelen), hier en daar begeleidt door 
ruige bloemrijke kruiden, wordt het OerIJ vertaald en is de winst 
een prachtig contrasterende ruimtelijkheid die als een grote verhaal-
lijn vele elementen bindt als retentiegebied, veenweide-verkaveling, 
sportterreinen en VINAC-locatie.  

Omdat de kreekrug zich uitstrekt tot in de VINAC -locatie ontstaat 
de kans om deze nog te bouwen wijk Kreekrijk stedenbouwkun-
dig ruimtelijk te verbinden met het buitengebied, waar de wijken 
Parkrijk en Saendelft in zichzelf gekeerde wijken zijn met alleen aan 
de rand besef van het landschap waarin ze gebouwd zijn.

Waar nieuw aan te leggen wegen het geologische monument 
noodzakelijkerwijs kruisen wordt voorgesteld om ‘stempels’ te 
maken van de lokale klei in het wegdek op te nemen. Deze stem-
pels zijn ‘afdrukken’ van het krekenlandschap, van archeologische 
vondsten, zijn ‘verbeeldingen’ van opgegraven scherven.

VoorstellenOerIJ



De archeologie heeft aangetoond dat het gemengde bedrijf met 
accent op veeteelt duizenden jaren in het gebied heeft bestaan. Dit 
kan de inrichting inspireren in de keuze van beheersvorm, met ruim-
te voor hobbyboeren, maar ook door de op lokaal initiatief voorg-
estelde kinderboerderij te enten op die continuïteit. In feite kan aan 
deze boerderij een centrale rol toegekend worden die de cultuur van 
het OerIJ verbindt met die van de latere polder-veenweide en het 
toekomstige recreatie/natuurlandschap. Ruimtelijk moet de boerderij 
dan op een toegankelijke plaats liggen. Wat betreft bedrijfsvoering 
zou er gewerkt kunnen worden met ‘het gemiddelde’ ijzertijdbed-
rijf, terwijl de technologie gebruik maakt van paard tot tractor, van 
melkschuitje tot melkmachine.  Het kan een informatie- en be-
heerscentrum worden van waaruit ook de ecologische verandering 
wordt toegelicht.

De hierboven beschreven vorm is een voorbeeld van hoe archeologie 
een nieuwe functie in het gebied kan inspireren. Op die manier kan 
het ook ideeën aandragen voor een of meerdere ‘verblijfplaatsen’ in 
het gebied, een plek waar je gewoon kunt zijn, waar reflectie op de 
culturele dimensie van drieduizend jaar mogelijk is. 

OerIJ Voorstellen





Hoofdstuk 2  Natuur verdringt cultuur 
Langzaam groeit er een veenmoeras, oostelijk bereikt het de fase van 
hoogveen. Er ontstaan nieuwe riviertjes die het water van de veenkus-
sens afvoeren. De Kaaijk is een van de veenriviertjes die uiteindelijk 
naar het oosten toe in het Almere afwateren: de stroomrichting van het 
gebied is omgekeerd ten opzichte van de tijd van het OerIJ. Westelijk 
en noordelijk van het huidige Krommenie werd het water vooral naar het 
noorden toe afgevoerd. Het lijkt erop dat de oeverwallen van de dyna-
mische kreek al snel niet meer herkenbaar waren als relatieve hoogtes 
in het groeiende veenlandschap. Of, dat de extra hoogte niet voldoende 
was om een bewoonbare plek te hebben in de periode van 100 tot 700 
waarin de zeespiegel rees. Tot nu toe zijn er weinig of geen archeolo-
gische vondsten uit deze tijd vastgesteld, ook niet op de oude oeverwal-
len van de hoofdkreken. Het gebied ontvolkte, en de mensen kwamen 
pas weer ‘terug’ toen er veenkussens hoog genoeg waren.

Interbellum





Hoofdstuk 3  Cultuur volgt natuur en grijpt in 
Het Almere wordt Zuiderzee wanneer in het noorden een 
opening naar de Noordzee (waddenzee) is ontstaan. Na   
eeuwen van vrijwel stilstaand water in het veenmoeras 
breekt de Zuiderzee in via het netwerk van oude stroom-
geulen van Vecht-Rijn-OerIJ en vormt een nieuw, eigen 
estuarium: het IJ.  Het plangebied ligt dan aan het eind van 
het estuarium waar de invloed van eb en vloed relatief ge-
ring is. Hier ontmoeten IJ en Alkmaardermeer elkaar via de 
CrommenIJe, een veenriviertje dat in een reeks ‘hammen’ 
uitwaait en gebruikt wordt als een belangrijke een noord-zuid 
vaarverbinding. De Zuiderzee heeft via IJ en Crommenije niet 
de dramatische kracht waardoor de kreekrug is ontstaan, 
bijna in tegendeel, het helpt om het gebied beter te ontwa-
teren. Archeologische resten wijzen op vroeg-middeleeuwse 
bewoning (langs de Kaaik en Twiske), In deze tijd ontstond 
de basis voor een cultuur van actieve waterbeheersing, be-
ginnend met ontwateringssloten. en in het hoogveengebied 
zijn relicten van terpen nog aanwezig. De versnelde ontwa-
tering door slootjes maakte dat de veenlaag ogenblikkelijk 
begon in te klinken, ook bleef de zeespiegel rijzen.  

IJ



Het belangrijkste element uit deze tijdslaag is de rijkdom van het 
bodemarchief. Het is niet het 500 jaar eerder vertrokken volk van 
de Friezen dat terugkeert, maar de cultuur blijft die van gemengd 
bedrijf. De opgraving van het kerkje geeft aanleiding om de volks-
verhalen over het zich vestigen van Noormannen serieus te ne-
men. De vondsten langs de lijn van de Kaaijk laten zien dat dan het 
lintdorp wordt geboren wat Assendelft is gebleven tot in de 50er 
jaren. Dan komen de eerste uitbreidingswijken als vlakken naast het 
lint, waar in de ruimtelijkheid van het landschap het waarschijnlijk 
passender was geweest om te denken in een stratenpatroon haaks 
op het lint, diep het land in. De uitbreiding met Saendelft ligt wel 
links en rechts van het dorpslint, maar is ruimtelijk in feite een vlak 
ten zuiden van Krommenie. De bemiddeling/aansluiting tussen deze 
wijken en het lintdorp heeft gezicht gekregen in een hoogwatersloot 
met groene ruimte. De aansluiting zuidelijk naar het open landsc-
hap is een harde begrenzing die van binnenuit de wijk niet ingeleid 
wordt. Bij opgravingen in dit nieuwe stadsdeel voorafgaand aan de 
bouw zijn belangrijke vondsten gedaan. Het is mogelijk om de vind-
plaatsenkaart over de huidige wijk heen te leggen en te zoeken naar 
plekken die in de openbare ruimte liggen en daar alsnog momenten 
vorm te geven die de verticale binding met de voorafgaande cultuur 
tastbaar maken. Zo kan binnen de wijk het besef van een wijk mid-
den in het veenweidegebied van het OerIJ aan de orde komen.

IJ

Archeologische vindplaatsen aangegeven met oranje stippen.

Voorstellen



De Groene Dijk en de Hogedijk begrenzen de zone waarin IJ en 
Crommenije elkaar ooit ontmoetten, in de huidige planvorming 
wordt erover gesproken als de Kil-zone. Voor deze strook geldt een 
natuurontwikkelingsopgave die wordt aangegrepen om op basis van 
grondboringen ‘nieuw’ water te maken en een beeld op te roepen 
dat refereert aan de dubbele stroomgeul en verbreding van het wa-
ter (een ham) ter hoogte van de boerderij De Slof.

IJ

Dwarsprofiel van de Crommenije, net ten noorden van de Nieuwendam (J. van Harlingen)





Hoofdstuk 4  Cultuur ordent en bestendigt 
Wanneer inklinken en stijging van de waterspiegel opnieuw 
dreigen de bewoning van het gebied onmogelijk te maken 
volgen de eerste dijken, en direct daarna sluizen, en over-
toom om de ontstane peilverschillen te overbruggen, de 
polder ontstaat. Een polder is niet alleen een geografische/
landschappelijke eenheid, maar nadrukkelijk ook een bestu-
urlijke eenheid. Ooit vormde de Assendelver polder een een-
heid met de Westzanerpolder, de deling loopt ongeveer over 
het Twiske (Nauernasche Vaart). De bedijking is nog vrijwel 
volledig herkenbaar, ook daar waar hij niet meer intact is 
(bijvoorbeeld de in de 50-er jaren ten dele in in de 70-er jaren 
verder geëgaliseerde Groene dijk). Minder goed te zien is dat 
het pontje Buitenhuizen vaart over een buitendijks stuk land, 
zoals ook het Wijkeroog uitstak in het Wijkermeer.
De aansluiting tussen Almaardermeer en IJ (Wijkermeer) was 
waterstaatkundig ingewikkeld en leidde in 1357 tot een dam 
(de Nieuwendam) met daarin aanvankelijk een sluis die in 
1569 definitief werd gesloten. 
Om versnelde inklinking te voorkomen en omdat klei vrucht-
baar is, waren er vele inlaten vanuit het Wijkermeer die ’s 
winters water lieten stromen over het westelijk deel van de 
Assendelver polder, daar dunne laagjes klei achterlatend. 
Het land klonk toch in, en onregelmatig in overeenstemming 
met de dikte van de veenlagen in de ondergrond en hoe hoog 
het boven de gemiddelde waterspiegel lag. Steeds meer 
kleine peilonderscheiden, soms ook binnen een perceel (kom-
grond) en op iedere peilscheiding een molentje.
Omdat het waterbeheer het structurerende element is van 
dit landschap ontstond een slagenverkaveling. In het slo-
tenpatroon is de overgang van klei naar veen niet alleen in 
kavelrichting te zien, maar ook in slootbreedte. De sloten 
zijn aan de veenzijde gemiddeld breder. Op zich zijn er in het 
gebied enkele volledig oost west doorlopend brede sloten 
herkenbaar in de tijd voor de ruilverkaveling. Deze brede 
sloten (weren of mensloten) konden bevaren worden met 
pramen. Langs een van de brede sloten lag het dampad van 
Dorpsstraat naar De Slof.
De boerderijen stonden allemaal in het dorpslint, tussen de 
boerderijen was ruimte voor de arbeiders vanaf begin 20e 
eeuw om huisjes te bouwen.  Het dorpslint zoals we dit nu 
kennen kreeg toen een paar honderd meter ten oosten van 
het oorspronkelijke lint vorm.

Veenweide









Vanaf dat de dijkring gesloten is ontstaat het open veen-
weidelandschap dat we nu nog op ons netvlies hebben 
ook al is het doorsneden met nieuwe wegen, en ten dele 
volgebouwd. Nog bestaan de wegbruggen in de herin-
nering, met de wegsloot met bruggen naar ieder huis, 
de kleine windmolentjes in het landschap. Er zijn nog 
mensen die de veldnamen van percelen kennen, die nog 
op het hoog in een praam opgestapelde hooi mee hebben 
gevaren door het land, die zich het geluid herinneren van 
de vaarboom en het melkschuitje, het rammelen van de 
melkbussen. In werkelijkheid is die zintuiglijke beleving 
van gras en ruimte, van water als begrenzing verdwenen. 
In het ontwerp wordt die zintuiglijke beleving weer mo-
gelijk gemaakt, worden kleine citaten uit het oude land-
schap en de verhalen die daarbij horen een rol gegeven 
in het nieuwe recreatie/natuur/waterlandschap. De brug 
is gekozen als leesteken. De zwerfpraam als bijbehorend 
symbool voor het avontuurlijke dat aan de romantiek ron-
dom het boerenleven kleeft, herinnering, want de werkeli-
jkheid was vaak nat en koud, en puur hard werken. Het 
geluid van skates en fietsen over de nieuwe paden door 
de weides kan zich gaan mengen met die herinneringen.

Veenweide Voorstellen





Ad 1. De dijken langs het IJ braken regelmatig door, zelfs in de 
noord zuid gerlegen dijk langs de Assendelverpolder werden gaten 
geslagen in een van de laatste grote watersnoden in dit gebied. 
Het braakje dat daarbij ontstond is in de loop van de tachtiger jaren 
helemaal gedempt, alleen nog herkenbaar een vreemde kronkel in 
een sloot., alles op maaiveld, want zelfs de dijk is hier verdwenen. 
De dijk wordt opgeroepen door een pad het tracé te laten volgen, 
op de locatie van de braak zou de dijk in een ringvorm kunnen te-
rugkeren als monument voor de dijk die verdween, voor de braak 
die gedempt werd.

Ad 2. Het systeem van inlaten door de dijk die het water ’s winters 
over de velden liet stromen om er een dun laagje vruchtbare klei 
op achter te laten had de meest inlaten ten zuiden van de commu-
nicatieweg. Maar, ten noorden daarvan zijn er twee, die nog altijd 
als duiker op de kaart staan aangegeven, maar in het landschap 
nauwelijks zichtbaar zijn. Hiervan kan de herkenbaarheid beeldend 
versterkt worden.

De Kilzone tussen Hogedijk en Groenedijk ten noorden van de 
Nieuwendam is belangrijk als beeld van het IJ, en daarmee ook een 
ondersteunend element in het Nationaal landschap in oprichting van 
De Stelling van Amsterdam. De Kilzone is bestemd als een natte 
ecologische verbinding. De recreatieve exploitatie van de Stelling 
wint bij aansluiting met bestaande recreatieve structuren, dus ook 
met een goede aansluiting op het gebied de Omzoom. De koppel-
ingwordt het buurtschap Busch en Dam, dat nu dreigt haar –ruim-
telijke- herkenbaarheid te verliezen. Het ontwerp voor de Omzoom 
moet dan ook een voorschot hierop nemen, en stelt daarom voor 
1. een doen herleven van een braak uit 1717
2. zichtbaar maken van nog bestaande ‘inlaten’
3. een (molen)toren op de locatie van de Waterdief, 
4. een sluis-overtoom in de Nieuwendam, en 
5. een heropenen van de gedempte Crommenije-strangen en 
 hammen in de kilzone tussen Hogedijk en Groenedijk.

Veenweide Voorstellen



De groene dijk is verdwenen, afgegraven om de Veenpolder 
te egaliseren en na de ruilverkaveling was er niets meer van 
te zien dan een kronkelende lijn in het landschap. Het braakje 
werd gedempt. De niveauverschillen tussen maaiveld en 
waterhoogtes(3) zijn benut om een beeld van de doorbraak 
op te roepen. Wanneer de Assendelverpolder-zijde, het over-
stroomde deel, volgezet wordt met waterwilg en misschien 
zelfs waterbomen dan ontstaat een geheimvolle plek.

Veenweide



Ad 5. Boringen van de aardkundige werkgroep van de Vereniging 
Laag Holland hebben de strangen en hammen uitstekend in beeld 
gebracht op de grens van de gemeenten Uitgeest en Zaanstad. De 
glooiende oevers aan de westzijde en de steilte aan de oostzijde is 
een overal in het Zaanse veenlandschap herkenbare karakteristiek.

Ad 4. De sluis in de Nieuwendam zou er nog in het dijklichaam 
zitten. De sluis is in de opening in de Nieuwendam gezet in 1546. 
Er was veel strijd over vanwege wateroverlast en hij werd in 1554 
gestopt met aarde, om in 1564 weer te worden geopend, want het 
was ook een handelsroute. In 1569 definitief gedempt, weliswaar 
onder  protest, maar vanaf 1594 legt eenieder zich neer bij een 
dichte dam omdat het IJ dan al zo verland is dat een vaargeul 
graven te duur zou zijn.
In het kader van het project Verbindingen is de Kil een belangrijke 
kanoroute. Het zou prachtig zijn als de sluis weer bruikbaar zou zijn, 
als sluis of als overtoom, een restauratie, een reconstructie in een 
nieuwe vorm. 

Veenweide

Ad 3. Het hoger gelegen land ten noorden van de Nieuwendam 
kwam al gauw met te weinig water te zitten, een molen die water 
uit het Wijkermeer in de noordelijk gelegen polder maalde was een 
vreemde omkering van wat molens meestal doen, vandaar de naam 
voor deze molen: Waterdief, gebouwd in 1731. De molen is ge-
sloopt in 1926 of 1928. Het punt is nogal tijd markant en een 
duiker + (elektrisch) gemaaltje heeft nog dezelfde taak als de 
Waterdief toen. Het punt bevindt zich ook centraal in de lijn van het 
panorama/de zichtlijn tussen monding van het OerIJ ten noorden 
van Castricum en Buitenhuizen. Als je hier nog een paar meter ho-
ger dan de dijk zou kunnen uitkijken over het land dan is een wijde 
blik op ‘de schaduw van het OerIJ’ mogelijk.





Hoofdstuk 5 Cultuur vliegwiel van cultuur 
Langs de grotere wateren verschenen grote molens, met 
name langs de Nauernasche vaart, net als langs de Zaan kun 
je hier spreken over proto-industrie waaruit later voor Assen-
delft/Krommenie de fabrieksmatige weverijen zijn ontstaan.
Het water, en de hogeschoolkunst van peilbeheer maakte de 
aanleg van de Stelling van Amsterdam mogelijk. In feite is 
dan duidelijk dat het platteland bij de stad hoort, de macht 
van de stad (de angst van de stad) reikt tot ver in het pol-
dergebied. Zo is ook een voorloper van de  Communica-
tieweg aangelegd om het voor stadsbewoners mogelijk te 
maken vanuit Amsterdam per koets de buitenhuizen in de 
duinrand bij Katwijk/Beverwijk/Heemstede te bekijken. Later 
werd in deze kade die de Assendelver polder in een noordelijk 
en een zuidelijk deel scheidt, een telefoonkabel gelegd en het 
wegdek verbeterd. 
Wat al duidelijk werd met de Stelling van Amsterdam als 
“symbool voor groei stedelijke reikwijdte” (citaat uit Lang-
zame Ring in Snelle Metropool) en de telefoonkabel onder 
de Communicatieweg, is nog duidelijker bij de aanleg van 
het Noordzeekanaal waardoor Buitenhuizen van de Assen-
delverpolder wordt afgesneden. Denk ook aan de treinlijn 
Amsterdam Den Helder via Uitgeest en Alkmaar. De natio-
nale belangen doorsnijden, letterlijk, de lokale. In de nabije 
toekomst lijkt zich daar de A8-A9 bij te voegen die de 
Kilzone, de noordelijke helft van de Assendelverpolder en het 
dorpslint zal knippen als er niet uiterst zorgvuldig ontworpen 
wordt. De reservering voor deze weg is al gemaakt ten tijde 
van de ruilverkaveling in 1970, een periode waarin boeren 
uitweken naar de Noordoostpolder. Van die tijd zijn ook drie 
nieuwe boerderijen, uitgeplaatst vanuit het dorpslint, midden 
in de Noorderpolder. De Kaaijk is verlegd en er is een nieuwe 
diepwatersloot gegraven in oostwestelijke richting iets schuin 
op de richting van de oorspronkelijke verkaveling. De As-
sendelver wegsloot is gedempt in de Noord. Dit pakket van 
maatregelen maakte het land geschikt om met tractoren te 
bewerken, en onmogelijk om nog met pramen het werk op 
het land te doen. De watertoren verliest haar functie door 
samenvoeging van waternetwerken, de melkfabriek is niet 
meer concurrerend en sluit haar deuren. Krommenie groeit 
tussen spoorlijn, Nauernasche Vaart en Zaan in westelijke 
richting naar Krommeniedijk toe. Assendelft krijgt aanhan-
gende nieuwbouw en uiteindelijk volgt er een gemeentelijke 
herindeling die het lokale vergroot tot Zaanstad. 

Veenweide





De diepwatersloot blijft herkenbaar als afwijkend in het sloten en 
verkavelingspatroon van het recreatiegebied. 
De zo kenmerkende breuk in bedrijfsvoering van vaar- naar rijpolder 
wordt beeld gegeven door een zwerfpraam. Behalve melkschuitjes 
is vooral de praam een stoer beeld van die lange geschiedenis. De 
Assendelver praam was uniek qua bouw, hij was relatief klein en 
voor en achter gelijk omdat de sloten smal waren en de draaien 
naar de wegsloot in de Dorpsstraat kort. Er waren twee werfjes, 
beide aan de Dorpsstraat in de Zuid. Ze waren niet in eigendom van 
de boeren, maar in huur bij de werfjes. Ze werden jaarlijks onder-
houden op de werf. Maar er is er niet een meer. Gerard Kroon heeft 
de laatste opgevist uit een sloot en samen met amateur-archeoloog 
Jelus Matser van AWN Zaanstad en P Kleij, gemeentelijk archeoloog 
Zaanstad, zorgvuldig beschreven. Op basis hiervan is een recon-
structie mogelijk die vrij te gebruiken is door iedere bezoeker van de 
Omzoom.

Veenweide Voorstellen





Hoofdstuk 6  Cultuur zoekt ruimte 
De locale economie van de veenweidepolder verliest haar 
autarkie geheel. De meeste inwoners werken buiten het 
dorp: Hoogovens, Alkmaar, Haarlem, Amsterdam. De kleinste 
herkenbare regionale eenheid zou een samenwerking van ge-
meenten kunnen zijn die doorkruist worden door de IJdijken, 
en ook die zou beheerst worden door Amsterdam. Assendelft 
verdwijnt in de door het vliegwiel van de cultuur ontketende 
energie? 
Het productielandschap verandert in woon/belevingslandsc-
hap Saendelft, Poort Clamdijcke (spelling) Omzoom, samen 
Noorderwelf. Voeg daarbij de claims van het Strategisch 
groenproject; sportvelden + wat daarbij hoort; project 
Verbindingen; Kaderrichtlijn Water; EHS; Overhoeken; 
Schipholcontour; A8-A9 
De Assendelver lijkt niet vanzelfsprekend genoegen mee te 
nemen met een verdwijning in het vliegwel van de cultuur, 
met zoekgebied te zijn voor ruimte en zij claimen het landsc-
hap van hun voorvaderen, niet conservatief, maar in de geest 
van. Ze komen op voor de open ruimte, voor de boeren die er 
nog zijn, voor de weidevogels, en  willen ook paden, brug-
gen, om de weides te kunnen bewandelen, fietstochten door 
de eigen omgeving te kunnen maken om so om fietstochten 
door de eigen omgevering te kunnen maken.

Noorderwelf





Ruimte voor recreatie, sport, natuur en waterberging zijn opgaven 
die direct voortkomen uit deze laatste ontwikkeling. De nieuwste 
laag vormgeven vanuit de oudste laag is een daad die de enorme 
veranderingen van het landschap erkent en in perspectief plaatst. 
Door de kreekrug tot leidraad te nemen voor de laatste (?) stedelijke 
invulling binnen de geluidscontour wordt een echt pact gesloten in 
het landschap tussen nieuw en oud waarmee de kern gerealiseerd 
wordt voor De Noorderwelf als betekenisvol landschap. Dit wordt 
nog versterkt in alle andere voorafgaande voorstellen die eigenlijk 
ieder in gang gezet zijn door dit vliegwiel van de cultuur.

Noorderwelf Voorstellen





De waterbergingsopgave is een teken van cultuuromslag. Altijd is er 
gepompt, zelden is er vastgehouden. Luchtfoto’s laten de haarvaten 
van de waterbeheersing zien, de ondiepe geultjes die nog geen 
greppel genoemd mogen worden. Alles gericht op drainage. Het 
gevolg voor de veengronden kennen we, na eeuwen van pompen is 
de bodem zover ingeklonken dat we de grenzen van deze benader-
ing zien aankomen. Er worden twee maatregelen voorgesteld: 
  1. waar het niet langer nodig is om voor de land bouw  
 het land zo ver droog te leggen dat het land
 bouwmachines kan dragen, kan het waterpeil om
 hoog waardoor het veen minder snel in zal klinken. 
  2. in het nieuwe waterbeleid moeten er plaatsen komen 
 waar bij grote regenval het water uit woonwijken en 
 polder tijdelijk vastgehouden kan worden. 
In ons voorstel is nagegaan of we door de drempels van onderbe-
maling -de toegangen tot het haarvatenstelsel van de veenwei-
des- weg te halen er voldoende bergingsruimte zou ontstaan in de 
slootjes binnen de percelen, de greppels en de geultjes.  Deze om-
kering van gebruik van het culturele instrument is de basis gebleven 
van het voorstel om de cultuurverandering zo duidelijk mogelijk te 
maken. Het bleek nodig om in het laagste gelegen deel toch wat 
te ontgraven, waarbij het (culturele) reliëf zoveel mogelijk gevolgd 
dient te worden. In het hoogveendeel, het gebied van de legakkers, 
worden aanvullend enkele rietpercelen aangelegd die dan ruimtelijk 
beantwoord worden met kleine ruggen waarop opslag zich mag 
ontwikkelen (broekbosjes).

Noorderwelf Voorstellen



Met dank aan:

Ontwerpteam Omzoom
Vista landscape and urban design
Bewoners en experts van het gebied

Zonder mijn Opa Huijpen die 94 werd zou ik nooit zo veel hebben kunnen leren over en van Assendelft.



Vooruitblik
Dit boek is in eerste instantie een verantwoording naar de directe opdrachtgever de Provincie Noord-Holland 
die via het programma Culturele Planologie de kans heeft gecreëerd om deel te nemen aan het ontwerpteam. 
Er zal een apart boekwerk opgemaakt worden door Vista landscape and urban design. In feite is het voor 
beide onmogelijk, voor mij zowel als voor Vista om aparte werkboeken op te maken, en we hopen dan ook 
beiden betrokken te worden bij het definitief ontwerp om de grenzen tussen beeldende kunst en landschaps-
vormgeving in het eindresultaat geheel te laten versmelten tot een ‘Gesammtkunstwerk’ het landschap van de 
Omzoom. Er zal dan ook creatief omgegaan moeten worden met budgetten, er worden beeldende elementen 
mogelijk gemaakt met herinrichtingbudget, maar er blijven onderdelen die daar niet uit te financieren zijn maar 
wel essentieel om het leesbare kunstwerk te realiseren.
 
Jeroen van Westen, Enschede 2006



Beeldverantwoording
De zwart-wit foto’s zijn alle afkomstig van bewoners uit het dorp. Ten dele uit het archief van Joop Helmer-
horst, maar ook persoonlijk van Gerard Kroon en Mevrouw Zonneveld die niet meer in het dorp woont. Door 
onze vragen herontdekte zij de door haar gemaakte foto’s in een doos in haar huis in de Noordoostpolder. 

De geaquarelleerde interpretaties van de archeologische vondsten uit de tijd van de Westfriezen en vroege 
middeleeuwen zijn van de hand van Rob van Eerden.

Historisch kaartmateriaal is afkomstig uit archieven van Alkmaar, Haarlem, en het Noorderkwartier.

De Kreekrug en de Kilzone zijn in kaart gebracht door Jaap en Anemoon van Harlingen, deels in samenwerking 
met de AWZ.

Er zal een aparte map in bewaring worden gegeven bij de gemeente en DLG met daarin al het bronmateriaal.

De plankaart van de Omzoom is gemaakt door Vista landscape and urban design.

Het andere beeldmateriaal en de composities met/bewerkingen van bestaande beelden zijn gemaakt door Je-
roen van Westen.

Geen van het beeldmateriaal mag commercieel gebruikt worden door derden, maar al het beeldmateriaal mag 
onder bronvermelding gebruikt worden voor het realiseren van de Omzoom, vanaf het moment dat de plannen 
in de openbaarheid zijn gebracht via Gemeente en DLG.
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