
Kleimeer, het groene hart van het Geestmerambacht.
Van plas tot polder tot natuurgebied.

Hany Raat en Ger Kalverdijk

fn dit jubileumnumner Poldergeest 20 van Stichting RAG
Iwillen wij graag aandacht geven aan het ontstaan en de
ontwikkeling van de Kleimeer en nagaan wat dit natuurge-
bied in deze tijd betekent. Om rneerdere redenen mag men
spreken van een uniek gebied! Niet alleen omdat men bij de
ruilverkaveling van het Geestrnerambacht in de vorige eeuw
de grond en (ring)sloten in de oude droogmakerij grotendeels
heeft gespaard. Maar ook omdat de KNNViIVN er zo,n 120
vogelsoorten heeft geinventariseerd, waarÍlee is aangetoond
dat de Kleirneer (ca. 70 ha) een onmisbaar vogelparadijs in
Noord-Holland is geworden, zowel voor broedvogels als voor
doortrekkers. Door uitbreiding met ca. 80 hectares naar het
westen zal mogelijk nog ecologische meerwaarde ontstaan in
het tot ca. 150 hectares verdubbelde Kleimeergebied. Daar
staat echter tegenover dat het gebied in en om de Kleimeer
met nieuwe fiets-, ruiter- en wandelpaden, waterpartijen en
dammen een meer recreatief karakter krijgt, waarbij bijvoor-
beeld een trekvlot, vlonder- en touwbruggen enzovoort niet
ontbreker.r. Als er nog meer recreatiedruk in dit zgn. struinge-
bied ontstaat, kan men wezen, dat die meerwaarde voor de
natuur minder groot zal ziin dan waarop was gehoopt. Wij
willen met dit artikel de waarde en het behoud van de Klei-
meer in de context van het Geestmerambacht benadrukken op
grond van natuurhistorische, cultuurhistorische en archeolo-
gische motieven, maar daarbij ook positief de recreatieve en
financiële belangen meewegen. Niet slechts ten behoeve van
de vogels en andere dieren, maar ook voor alle mensen, die
waarde hechten aan de cultuur en de nafuur, waardoor óók
ontspanning wordt gevonden in deze jachtige tijd.

Vóór de ruilverkaveling (1964-1979) van de oude polder
Geestmerambacht had de droogmakerij Kleimeer een onder-
bemaling met een eigen molen en stond deze onder toezicht
van de banne Koedijk (Afb. 53). De banne Koedijk werd in
1964 blj het begin van de ruilverkaveling, salnen met de
andere bannes in het te verkavelen gebied, als polderbestuur-
lijke organisatie opgeheven. Er werd toen ook besloten het
beheer van het te stichten natuwgebied Kleimeer aan Staats-
bosbeheer op te dragen.
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AÍb. 54 Kleimeergebied: 1. Noorder Kleimeer; 2. Zuider Klei-
meer; 3. uitbreiding Kleimeer5a

Uitbreidingen
Op het kaartje van Afb. 54 ztel we de forse uitbreiding sedert
ca. 2011 naar het westen van het natuurgebied Kleimeer tot
het dorp Koedijk als onderdeel van de verdubbeling van het
recreatiegebied Geestmerambacht naar het noorden en zui-
den. Het Recreatieschap Geestmerambacht, u/aarin de ge-
meenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Provincie
Noord-Holland samenrverk(t)en, is bestuurlijk verantwoorde-
lijk voor deze ontwikkeling. Het beheercentrum aan de Kla-
regroetweg leidt al lange tijd zeer acÍief de dagelijkse gang
van zaken. De Stichting Kleimeer heeft de uitbreiding van
natuurgebied tot in totaal nu ca. 150 ha steeds positief doch
kritisch begeleid. Ook de stichtingen RAG en COOG en
enkele andere culfuur-en natuurhistorische verenigingen
hebben de ontwikkelingen in klankbordgroepen en de Erf-
goedcommissie van de gemeente Langedijk steeds van harte
ondersteund.
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wwrv. geestmerambacht.nl
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Ceografische gegevens van de Kleimeer. Een eerste ken-
nismaking
De nog gaaf gebleven droogmakerij Kleimeer, ontstaan in
1567 door droogmaking van het Grote en het Kleine Cley-
rneer, is gelegen in de polder Geestmerambacht tussen het
noorden van Koedijk en het Zomerdel, de grote recreatieplas
in het Geestmerambacht. Het Zomerdel (AÍb. 3) heeft zijn
naam te danken aan de middeleeuwse Zomersloot, een be-
iangrijke, nu nauwelijks meer bestaande vaarsloot tussen
Sint-Pancras en de Diepsmeer.

AÍb. 53 Molen van de Kleimeer, hier nog in welstand (Foto Hat-
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AÍb. 55 Doorsnede Geestmerambacht Eenigenburg-St. Pan-
cras55

Het ontstaan van het Kleimeer en andere meren en dellen

in het Geestmerambacht
De doorsnede van het Geestmerambacht (Afb. 55) van k. P

du Burck geeft enigszins aan hoe de meren en dellen (: on-

diepe plassen, vgl. del:dal) zijn ontstaan. Voor de aanleg van

één omringdijk om Westfriesland (eigenlijk een aaneenrij-

ging van kieinere drjkje$ in de l3d" eeuw was het Rekerwad

toegankelijk voor de stormen uit het Zljpet zeegat De Cock

en Du Burck menen dat het Diepsmeer, het Kleimeer en de

andere meren in de 8't" of 9d" eeuw door uitspoeling van de

oude zeeklei en zeezanden van de vóór-romeinse kwelder

zijn ontstaan. Deze kwelder was gedeponeerd door het water

van het Berger zeegaÍ, dat volgens onderzoek van Th. Roep,

Beets en de Jong van ca. 2800-ca. 1200 voor Chr. actiefwas.
Het Berger zeegat was oorspronkelijk een gletsjergeul uit de

voorlaatste ijstijd (ca. 10.000 jaar geleden), waarvan de bo-

dem bii Bergen tot ca.25 meter diepte was uitgeschuurd. De

geul rnas vanuit de Overijsselse Vecht en de lJssel via Urk en

omgeving ontstaan en geheel vanuit de Noordzee opgeluld
na de doorbraak van de Noordzee bij Calais. Bij de dellen

beperkte de uitspoeling zich tot de hogerejonge zeekleilagen:

pikgrond (een door tuinders geweesde kleverige kleisoort
waar de worteling van gewassen moeilijk is) en ook de zgn.

gorsgrond, die zandiger was en gunstiger voor de tuinbouw.

óe Ëeftijd van de pikgrona rvoidt ,uriët.rd geschat op 6d"

eeuw (Dé Roo), 30-0 ru Ctlt. (Du Burck) en 11d'/12d'eeuw
(Diederik). De datering van de gorsgrond was met de iac-

methode rnakkelijker te bepalen door de aanwezigheid van

schelpen: de 12d', begin l3d' eeuw. In het Geestmerambacht

was in de 1' eeuw na Chr. al een metersdikke veenlaag en

vegetatieband gegroeid op de pré-romeinse kwelder, doordat

de zee minder actief was door schoorwalvorming. Jagers en

vissers verschenen langs de veenstroompjes met tijdelijke
vlaklandbewoning, ook tussen de meren in ons gebied. In de

ruilverkavelingstijd zijn relatief veel vondsten in dit zgn.

Friese loopvlak aangetroffen. De onderzoeken ten noordwes-

ten van de Diepsmeer (de Druppels) leverden vondsten uit die

tijd, maar zelfs ook uit de ijzertijd op.

t' 
St. COOG, Oudkarspel meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen

met de oudste droogmakerijen, b\z. 7

Kleimeer: van plas tot Polder
Phls (: aJkorting van Philips II) bij der gratie Gods Coninck

van Castiliën, van Leon, van Arragon etc. Allen den ghenen

die deze tegenwoirdigen zullen zien, saluyÍ'. Zo begint het

octrooi uit het '4e geluwe register der Grafeliickheíds Reken'

kamer ', mv. 1 1 R.A. Den Haag. Het was de toestemming 'oru

te mogen bedijcken zeeckere n'teeren genaempt die Cleymee-

ren', die Phitips II van Spanje kort voor de 80-jarige oorlog

op 25 augustus 1567 te Brussel ondertekende. Het eerder

aangevraagde octrooi van 1564 was onl niet gemelde reden

onbenut gebleven en daarom vervallen verklaard. De toe-

stemming gold namelijk in het algemeen voor een beperkte

termijn na de octrooiverlening. Op 25 augustus 1567 werd

door Philips II aan de Amsterdamse koopman en poorter Jan

Michiel Louffs en nog enkele anderen octrooi verleend tot het

inpolderen van het Grote en het Kleine Kleimeer' In het oc-

tróoi werd de bepaling opgenomen dat ten behoeve van de

Koedijker boeren een vaarsloot dwars door de Grote Klei-
meerpolder moest worden gegraven om de achterliggende

Vroonlanden, merendeels ook bij de Koedijkers in gebruik,

niet van het dorp af te sluiten. Het graafuerk, echt monni-

kenwerk, stond volgens sommigen onder leiding van monni-

ken uit het klooster van Egmond, zoals zij eerder vaak het

initiatief namen tot de aanleg van belangrijke dijken in Hol-

lands Noorderkwartier. Maar uiteindelijk waren het de plaat-

seliike of regionale bestuurders die het werk aanbesteedden

bij de eigen bevolking. De vaarsloot, de huidige Veer(t)sloot,

vormt nu nog in de Grote Kleimeer de scheiding tussen de

Noorder- en Zuider Kleimeer. De "Cleymeeren"' de Grote en

de Kleine Kleimeer, lagar in de banne Coedijck en kregen

een eigen molen aan de Veert, maar bleven waterstaatkundig

afhankelijk van de moederpolder Geestmerambacht (Afb. 56)'
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AÍb. 56 Kleimeer (Johannes Dou en Coruelis Lenartsz. Koutter
165 1- I 6s4)

Enkele aangrenzende droogmakerijen in het Geestme-
rambacht
We zullen enkele van de grootste droogmakerijen min of
meer grenzend aan de Kleimeer hier wat uitvoeriger bespre-
ken en voor de andere verwijzen naar de literatuurlijst aan het
einde van dit artikel.
Philips II had het druk met ons in die tijd, want al eerder dan
de Kleimeer verleende hij op 30 augustus 1560 aan Dirck van
Teylingen, rentmeester van de Graaf van Egmond, Willem
Anthonisz. Sonck, bestuurder van Alkmaar, en anderen oc-
trooi om het Daalmeer (d'Aelmeer) met een molen aan de

noordkant droog te leggen. Tevens werden de met het Daal-
meer verbonden wateren het Oudie (Touddie), Mare, Wiel-
sloot en Wittendel ter droognaking in de vergunning ver-
meld. De visrechten moesten door de bedijkers wel afgekocht
worden aa:r de "domeinen" d.w.z. aalt de eigenaar van het
meer, de graaf. Daarbij krvamen nog de kosten van aankoop
van gronden voor de dijkaanleg en een eeuwigdurende
grondbelasting. Pas in 1562 viel de polder droog en kon men
beginnen met het verkavelen door het graven van sloten.
Daarbij speelde de banne Koedijk de belangrijkste rol, de

banne Sint-Pancras in mindere mate. Helaas waren de eerste
jaren niet gunstig voor de boreling, want de Allerheiligen-
vloed van 1570 overstroomde de niet ingeklonken dijkjes. Na
hernieuwde droogmaking werden in 1513 bij het beleg van
Alkmaar de dijken doorgestoken en de molen afgebrand. Pas

in 1575 was de polder weer droog en in 1577 kegen de pach-
ters keurig schadevergoeding voor gederfcle inkomsten. Gro-
tendeels werd de polder toen benut als grasland, maaÍ zo':n
15oó was rietland. In de winter zette men de polder onder
u,ater, ter mogelijke verbetering van de gras- en rietkwaliteit
en het maaien van het riet. In 1912 werden er twee overhalen
geplaatst aan de west- en oostzijde, aan de einden van de
Kruisdwarssloot. Omdat bijna alle graslanden gescheurd
waren ten behoeve van de tuinbouw heeft men al snel de
overtomen vervangen door sluizen. De westehjke sluis is nog
als monument zichtbaar in de Alkmaarse wijk Daalmeer. Een
ander overblijfsel, dat nog wèl in fi.mctie is, maar geheel van
karakter veranderd, is het Daalmeerpad, een fietspad, dat
Koedijk met Sint-Pancras verbindt. Dit was sedert ca. 1562
een voetpad, dat de noordelijke ringdijk van de Daalmeer
volgde, in de 19d" eeuw dwars door de bouwlanden werd
ingekort en bestraat, mariÍ pas in 1930 feestelijk als volu,aar-

dig fietspad (met zeven bruggen!) in gebruik kon worden
genomen'u.
In 1561 werd eveneens door Philips II octrooi verleend voor
het bedijken en droogmaken van het Vronermeer aan de

Alkmaarse poorter Claes Hepricxs en andere bedijkers, die
ook betrokken \varen bij het Daalmeer. In menig opzicht
waren er meer overeenkomsten met de Daalmeer, vandaar dat
we ons beperken tot enkele hoofclzaken. De zavelige grond
werd hier eerst voornamelijk als grasland benut, hoewel de
grondkwaliteit later juist door tuinders zoals door o.a. Siem
Wognum werd geroemd. Het rietmoeras Costverloren, het
kleine zuidelijke gedeelte van de Vronermeer, dat in 1626
afgesneden zou worden door het graven van de Hoomse
Vaart, was al met een octrooi van 1546 in 1548 drooggelegd.
De naam zegtal dat de kosten en tegenvallers relatiefte groot
waren, onder meer dosr het in een storm verloren gaan van
de eerste molen (J.P. Geus). Thans is Costverloren bij Oud-
orp, ten zuiden van de molens van de "zeswielen" opnieuw
aan de natuur teruggegeven. De nieuwbouw in de Vroner-
meer vormt hiermee een grote tegenstelling. Ook in de toe-
komstige wijk, noordelijk van de Helling, zal een waterschei-
ding gehandhaaftl worden. Dit was grotendeels de Langedij-
ker Vaart, de oostelijke ringvaart van de Vronermeer, die bij
de drooglegging breder werd uitgevoerd voor de groente-
schuiten naar Alkmaar. Met drie overhalen (zes wielen)
kwamen ze dan uiteindelijk in Allanaar.
Over de geschiedenis van de Diepsmeer en de later door een
pompstuk of duiker verbonden Tjaarlingermeer
(:Moorsmeer) is al veel geschreven door o.a. J.P. Geus en J.

Keizer, zodat we ons ook hier beperken. Deze meren ten
noorden van de Kleineer werden pas in najaar 1594 droog-
gemaakt na octrooiverlening op 13 november 1593 door de

Staten van Holland aan Jkw. Sabina van Egmond, en aan o.a.
de Alkmaarse regenten Egmond van den Nijenburg, Anthonis
Sonck en Van Teylingen. Al in 1566 had men octrooi aange-
vraagd bij Sabina's vader, Lamoraal van Egmond, Heer van
Oudkarspel en Warrnenhuizur, die eigenaar was van deze
meren. Maar Lamoraal werd door de Bloedraad van Alva in
1567 n Brussel onthoofd. Waarschijnlijk was de confiscatie
van zijn goederen door de Staten de hoofclreden dat het oc-
trooi niet tot uitvoering werd gebracht en in 1570 was verlo-
pen. Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van Hol-
land, die in de Staten een hooftlrol speelde, wist o.a. door
overname van Sabina's aandeel in het verkavelde land, onge-
veer een derde van de totale oppervlakte (230 ha) te bemach-
tigen. Oldenbamevelt zou lnen tegenwoordig een grondspe-
culant noemen, want hij bezat ook veel grond elders o.a. in de

Zijpe. Gezegd moet worden dat hij er goed op paste, want hij
bezocht trouw zijn landbezit, vaak te paard dravend langs het
strand vanuit Den Haag. Oldenbarnevelt liet twee molens
bouwen, een grote molen aan de zuidoostkant, waar de huidi-
ge carnping Molengroet zijn naam aan ontleent. Zeer recent
zijn er fundamenten van deze zgn. "Swarte rnolen" aangetroË
fen, die men in situ, dus met rust, wil laten. Een kleinere
molen stond noordelijker aan de oostelijke ringvaart. Bij
beide molens werd ook een huis gebouwd voor drie broers
Coeman, die de eerste molenaars en pachtboeren waren op
Van Oldenbamevelts land. Zlj waren de zoons van Pieter
Coeman, molenaar van de Kerk- en Dergmeer. In 1685 nam

56 Ke"s Bakker en Jack Muis
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een nazaat van hen de poldernaam Pieter Diepsmeer aan,

zoals ook gebeurde met een molenaar van de familie Kerk-
meer. Tot kort voor ruilverkaveling in ca. 1970 stonden er

nog miËr een klein aantal boerderijen in de Diepsmeer,

waarvan de bewoners nog de slechte bereikbaarheid rnet de

dorpen van het Geestmerambacht kenden. Een pad van lad-

ders en planken naar Oudkarspel over de sloten en kopeinden
van de akkers bood tot 1871 nog soelaas voor ongeveer 70

bewoners van Diepsmeer. Toen Gerrit Slotemaker de toegang

tot zijn land verbood, was men verplicht met schuitjes naar

school, winkel of kerk te gaan. Dit heeft na een paar onuitge-
voerde plamen geduurd tot 1931, toen de "nieuwe weg" in de

werkverschaffing werd aangelegd en de hechte gemeenschap

uit het isolement werd verlost. De bouw van een overhaal bij
de zuidoostpunt, waar de Zomersloot eindigde, was in die tijd
ook een "moderne" verworvenheid, die feestelijk werd ge-

vierd. Maar al snel bleek een sluisje toch een meer bewedi-
gende oplossing. Het kaartje op Afb. 57 toont de vele meren

en de minder diepe dellen, die ca. 1200 te vinden waÍen en

later bijna allemaal ingepolderd zijn. De namen van de uit-
breidingen in Alkmaar-Noord o.a. Daalmeer (:d'Aelmeer) en

Mare herinneren ons eraan. Maar ook minder bekende namen

als Drenkelmeer (rondom het moeras in de Rekerhout) en

Zwijnsmeer (bij Oudorp) duiken op als men bij de straat- en

watemamen van "Groot-Alkmaar" verder snuffelt.

De alleroudste droogmakerijen van Nederland
Om de waterhuishouding van o.a. het Geesínerambacht, en

van wat thans grofiveg Noord-Holland boven het IJ is, te
kunnen regelen en in de hand te houden, was al in 1544 door

Philips vader Karel V het Hoogheemraadschap van de Uitwa-
terende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland inge-

steld. Verschillende kleinere meren werden nog in de rege-

ringsperiode van Karel V (1515-1555), dus al in de eerste

helft van de 16d" eeuw met behulp van watermolens droog-

gemalen en in cultuur gebracht.

Opvallend is dat de allereerste vijf van ruim 400 droogmake-

rijen in Nederland allemaal (uitgezonderd de Achtermeer van

1533 bii Aikmaar) in het Geestmerambacht. lagen en al vóór

1550 ontstonden. Een heel grote prestatie van de nog primi-
tieve schepradmolens destijds ! Misschien u'el gelijkrvaardig
aan de achtereenvolgende droogmakingen van de Beemster,

de Schermer en de Heerhugowaard in de 17d" eeuw, omdat

die pas bijna een eeuw later ontstonden. Dergmeer (mogeiijk
al vóór 1542), Kromwater en Costverloren (1546), Kerktneer
en Oude Greb (1547) u,aren btj de nieuwe landwinning de

alleroudste pioniers!

Het beheer en gebruik van Kleimeer
Hollands Noorderkwartier, Geestmerambacht en zeker Klei-
meer zagen er in die tijd wel héél anders uit dan nu en het

moet qua natuur en landschap heel bijzonder zijn geweest:

veel open water met riet en moeras. Onze voorouders hadden

het natuurlijk niet gemakkelijk met al dat water, waartegen

zij voortdurend strijd moesten leveren. Zo liep de net droog-
gelegde 'Kleimeer' bij de Allerheiligenvloed in 1570 alweer

onder w-ater. Binnen het gebied van Geestmerambacht dat

later het zgn. 'Rijk der Duizend Eilanden' zou heten (in wer-

kelijkheid meer dan 15000 akkers of weilanden) werden de

meren, dus ook het Kleimeer, r,óór 1567 verpacht als viswa-

ter. Door vooral de bervoners van Koedijk u'erd hier ook klei
uit gebaggerd ("clay trecken") als grondstof voor de stenen-

fabricage. De Grote Kerk van Alkmaar zou met bakstenen uit
het Kleimeer zijn opgebouwdsT.
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AÍb. 58 Rietcuttuur in de Kleimeer (Foto Harry Raat)

AÍb. 57 Het Geestmerambacht rond I20058

Vooral de rietcultuur is tot heden onlosmakelijk aan plas en

polder Kleimeer verbonden. Na de inpoldering bleek dat de

grond niet zo geschikt was voor landbouw. Men beoogde

vooral om graan te kunnen verbouwen. Het werd dus rietpro-

ductie t.b.v. dakbedekking voor boerderijen en later voor de

luxe viila's in o.a. Bergen. Staatsbosbeheer verpacht nog

steeds grote delen van Kleimeer aan een rietdekkerbedrijf.
Afspraak is dat t.b.v. de vogelstand het riet wisselend met

rust u,ordt gelaten, zodat voor de vogels altijd percelen over-
jarig riet aanwezig zijn (AÍb. 58).

t' G.rr, J.P., drs. Carla Rogge

'* G.rr, J.P., Het Vronlegeister ambacht, één der oudste bedijkingen

van Holland, in: Alkmaars Jaarboekje 1973,b12.64 (namen tussen

haakjes zijn toevoegingen van RAC)
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Zoals het een goede polder betaamde, kende de Kleimeer een
polderbestuur, een reglement en een keur (handvest met ver-
ordeningen, o.a. de schouw, waaraan de ingelanden moesten
voldoen). De bestuursvergaderingen werden gehouden op het
raadhuis van Koedijk. Voor het schoonmaken werden per jaar
10 stuivers betaald. Na ca. 1850 werden de vergaderingen
gehouden in herberg 'Het Vergulde Paard'. De bestuursver-
gaderingen waren geen 'droge' aangelegenheid. Voor de
vergadering op 27 juni 1665 werd het volgende in rekening
gebrachtse:
o Verteering 5 Heere Morgendrank koffy met broodjes
o Middageten met Nadessert Per Hoffi eenfleschwijn en
o Exc. À7 S,- pn, Persoonf 15,-

De ruilverkaveling, van vaarpolder naar rijpolder
In de middeleeuwen maakten de 'Geestmannen' en hrur naza-
ten, door de ontginning vanaf de 10d' eeuw na Chr. en de
latere dijkaanleg in de 13d"114d" eeuw, de drassige gronden
van het Geestmerambacht geschild voor landbouw. Door de
aanvankelijk nog slechte waterbeheersing, als gevolg van
inklinking van het gebied, was vaak alleen veeteelt mogelijk.
Op de randen van de groeten (:grasbegroeide slikken) werd
al wel groente verbouwd. Toen in de 18d" eeuw de koeienpest
uitbrak, maar ook om andere redenen (vnl. bevolkingsgroei)
schakelden zij steeds meer over op tuinbouw. Voor hun ak-
kers was wuchtbare bagger uit de sloten een noodzaak. Daar-
door, maar ook door de verdeling van weiden in kleinere
akkers, werden de sloten steeds talrijker en breder en ont-
stond het 'Rijk der Duizend Eilanden'. Op de gronden van
het Geestmerambacht is vooral sedert de 2d'helft van de 19d"

eeuw vollegrondtuinbouw uitgeoefend met als hoofdgewas-
sen kool en vroege aardappelen. Het gebied behoorde tot één
van de grootste vaarpolders in Nederland. De exploitatie van
deze gronden was voor de tuinders zeer arbeidsintensief en
zwaar. Alle kavels waren alleen per schuit (koolvlet of
praam) bereikbaar. Er was versnipperd grondgebruik, een
flink bedrijf had meerdere eilandkavels. Hierdoor was de
toepassing van moderne productiemethoden wijwel niet
mogelijk. Ook de kwaliteit van de grondsoorten liet veel te
wensen over. Vooral de taaie zgn. pik:tr<lei in een groot deel
van de polder, waarin de worteling van gewassen niet ge-
makkelijk was, gaf veel problemen voor de tuinders60.
In 1960 kort voor de aanvang van de duurste ruilverkaveling
van Nederland zwoegden de 75Yo tuinders op bedrijven van
gemiddeld 3 ha, de 17% veehouders werkten op gemiddeld
10 ha en de bedrijfsvoering van de 80À bollenkwekers was
eveneens gemiddeld gebaseerd op slechts 3 ha. De verhou-
ding water en land in het Geestmerambacht was gemiddeld
ongeveer 20%-80%. De vaarpolder was bijzonder karakteris-
tiek met haar bruggetjes en vele brede en smalle wateren. Het
landschap bood een immer weids panorarna. Maar de water-
kwaliteit in het Geestmerambacht was in grote delen zeer
slecht. Het gebied deed dienst als open riool voor alle dorpen
en er loosden 4 zuurkoolfabrieken en een conservenfabriek
ongezuiverd water op het polderwater. Vooral in Langedijk
was de toestand voorheen voor de bewoners -vanwege de
stank- dikwijls onaangenaam. Ook het toenemend gebruik
van kunstmest, waardoor het baggeren van de sloten afiram,
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heeft bijgedragen arm de verluiling en het dichtgroeien van
de sloten met o.a. het rode kroosvarende Azo1la61.
In de vijftiger jaren werd door de georganiseerde land- en
tuinbouw en de gemeenten sterke druk uitgeoefend op Rijk
en Provincie om gelden beschikbaar te stellen voor recon*
structie van het gebied. Het heeft heel wat voeten in aarde
gehad, vooral als gevolg van de prioriteit die in 1953 aan de
Deltawerken gegeven werd, maar it 1962 besloot de regering
om door middel van ruilverkaveling het Geestmerambacht te
reconstrueren. Zo werd het Geestmerambacht omgevormd
van een romantische vaarpolder tot een efficiënte rijpolder en
werd het tevens mogelijk een groot recreatiegebied aan te
leggen.

Van polder tot natuurgebied
Twee gebieden blevelr gelukkig buiten de verkaveling: Oos-
terdel en Kleimeer, die de status van cultuurgebied èn na-
tuurgebied kregen en voorts onder beheer van Staatsbosbe-
heer werden gesteld. Het zijn de laatste restjes van een prach-
tig gebied in de oude vaarpolder met zijn door wuivend riet
omzoomde akkers en weilanden De duizenden bijbehorende
veld- en waternamen zijn door noeste vlijt van de Stichting
COOG vanaf 1992 over meer dan 4 eeuwen opgespoord en
het aangekondigde zevende COOG-boek zal er weer vol van
staan!
Drs. Piet Schroevers, een jonge juist afgestudeerde bioloog
uit Alkmaar, in dienst van het RIVON (Rijksinstituut voor
ontwikkeling van natuurgebieden) inventariseerde vóór de
ruilverkaveling het planten- en dierenleven van het Oosterdel
en de Kleimeer. Hij adviseerde aan Staatsbosbeheer de beide
gebieden bovengenoemde status te verlenen. Zijn inventarisa-
tie verscheen pas enige tijd geleden in het orgaan "BLAD"
van KNNV en I\N. Uit vergelijking met latere inventarisa-
ties van KNYV en IVN bleek de teruggang van zeebies (of
heen), zeeaster en zilte rus, die oorspronkelijk nog op ziltige
plaatsen voorkwamen. Waar de oorspronkelijke bouwgron-
den niet prijsgegeven waren aan rietcultuur is de flora rijker
met waterprurge, heelblad en vleesklewige orchideeën. Door
extensieve begrazng van koeien op de graslanden kan men
de verruiging enigszins tegengaan. De teruglopende water-
kwaliteit maakte de recente begroeiing wel minder rijk. AË
sluiting van het verluilde kanaalwater lost dit probleem ho-
pelijk in hoge mate op.

Kleimeer, een mooie excursie waard
Na al deze beschouwingen wordt het tijd voor een pittige
wandeling in het Kleimeergebied en omgeving. Wij nemen u
daarom graag mee op excursie en lopen eerst maar eens langs
de rand van het natuurgebied. Vanaf de hoge dijk, die het
recreatiegebied Geestmerambacht van het natuurgebied
scheidt heb je een schitterend uitzicht over het fraaie geheel.
Aan de zuidwestkant van het Zomerdel, de grote plas die
door zand zuigen in de jaren zestig en zeventig ontstond,
heeft men een uitzichtheuvel met palissaden (te zien op Afb.
2, blz. 4) opgeworpen, waaÍ men kan genieten van het zicht
op het wuivende riet en de bloemrijke velden in de Kleimeer.
En later is er aan de noordwestkant een tweede forse heuvel
gemaakl, waar het weidse uitzicht over het meer en omgeving
aantrekkelijk is voor elke recreant.

u' COOG-bo.k Broek op Langedijk, meer dan 4 eeuwen water- en

veldnamen, blz.8-12.
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Het natuurgebied Kleimeer zelf is niet toegankelijk en dat is
maar goed ook omdat anders het unieke vogelleven in gevaar
komt. Wel worden er af en toe buiten het broedseizoen bege-
leide excursies georganiseerd (Afb. 59). Het gehelejaar door,
maar natuurlijk vooral in het trekseizoen kan men vele ge-

vleugelde passanten waarnemen, die van kust naar kust vlie-
gen en de Kleimeer als "steppingstone" gebruiken om op

krachten te komen. Een onontbeerlijk geworden b,roed- en

overlevingsgebied tussen de minder vogelwiendelijke akkers
en weiden.

De cultuurhistorische waarde van de Kleimeer
De Kleimeer heeft een grote cultuurhistorische waarde. De

droogmakerij met zijn ringvaart enz. is namelijk wijwel on-
geschonden gebleven en het 70 ha grote kemgebied ligt er
praktisch hetzelfde bij als in 1567 b1j de inpoldering. De door
de gemeente Langedijk in het leven geroepen werkgroep
Cultuurhistorie, waarin o.a. wij als stichtingen samenwerlden,
heeft in 2004 aatr de gemeente Langedijk voorgesteld orn,

naast vele andere objecten, Kleimeer als historisch-
geografisch element varr zeeÍ hoge waarde aan te melden
voor opname in de Cultuur Historische Waardenkaart van de

provincie Noord-Holland. De gemeente heeft deze voorstel-
len destijds niet gehonoreerd, maar de Erfgoedcommissie van
Langedijk heeft de Kleimeer en omgeving nu wèl op de

goedgekeurde histori sch- geografi sche kaart van de gemeente
Langedijk gezet. Een teken dat de gemeente Langedijk oog
heeft voor de kroonjuwelen in haar grondgebied. Hopelijk
zullen toekorrstige generaties dit op waarde schatten en dit
beleid, het respecteren van de kwaliteit van de Kleimeer als

natuurgebied, verder voortzetten!

De archeologische waarde van de Kleimeer en omgeving
Omdat grote delen van de Kleimeer ontsnapt zijn aan de

egalisatie en het diepploegen van grond in de ruilverkaveling,
is er ook archeologisch wel het een en ander te verwachten
(volgens o.a. Frans Diederik en Peter Bitter). Ook het aan-

grenzende gebied van de Zijtwinde, heeft van de Erfgoed-
commissie het archeologisch stempel "zeer waardevol" op de

gemeentelijke archeologische waardenkaart gekregen. De
gehele strook van Koedijk naar Langedijk kan als middel-
eeuws verbindingstracé voor mensen beschouwd worden,
waarbij archeologische sporen te verwachten zijn. Men heeft
bij de laatste opgravingur in het Geestmerambacht te zuide-

lijk, namelijk op de plek waar de vogelobservatiedijk Nieuwe
Zijtwinde zou komen, gegraven om de oude Zijtwinde te

kunnen aantonen. Meerdere onderzoekers van naam wezen

op de grote waarde van dit belangrijke vis- en jagersdomein

tussen tuiee voedselrijke meren, Kleirneer en Diepsmeer. Hier
kwamen ook de drie bannegrenzen samen, mogelijk niet
toevallig, omdat het voor onze voorouders een strategisch
punt was, getuige de aangetroffen oeverbeschermingen (ker-

ven, kribben) en sporen van moernering
(:zoutwinningsactiviteiten). Belangrijke onderzoeken in het

Ziitwindegebied zijn verricht door:

o Arie Schermer, die de vondsten als gevolg van de ruil-
verkavelingswerkzaamheden beschreef noemt juist dit
gebied rijk aan o.a. RomeinslBatmfs en ook Karolinisch
aardewerk. Ookranderen o.a. Wagenaar, 'Westra, Pool,

Geus en Diederik waren toen actief.
o J.P. (Jo) Geus citeert F. van Mieris, die de "Sijtwindt" als

bannegrens van Oudkarspel o.a. vermeldt in een oorkon-
de gedateerd 29 februari 1432 van landoverdracht van

Jacoba van Beieren aan Jan van Egmond.
o J.K. (Klaas) de Cock, die in zijn bekende doctoraalscrip-

tie de Diepsmeer en omgeving aanduidt als een kleine
middeleeuwse nederzetting in relatie met de grafelijklreid
van Egmond, die korentienden in Noord-Scharwoude en

omgeving ontving.
o Ir. P. (Piet) du Burck, die als ruilverkavelingslandmeter

met zijn Stibokateam de hogere akkers met namen als

Oostelijke en Westelijke Zijtwinde, Kromme Zijtwinde,
Waaltje enz. als eerste toeschreef aan een Zijtwinde.
Door vergelijking van de grondsoorten aan de noordzijde
(zanderige Rekeregorsgrond op kleiachtige pikgrond)
met die van de zuidzijde, waar de gorsgrond ontbralq is

door hem ook de vermoedelijke leeftijd (ca. 1200 na

Chr.) vastgesteld.

De natuurwaarde van de Kleimeer
De natuurwaarde van de Kleimeer is eveneens zeer hoog.

Onderzoek heeft de laatste jaren verbluffend nieuws opgele-

verd. In en om de Kleimeer kunnen in een jaar wel 120 soor-

ten vogels worden waargenomen. In de Kleimeer komen

vooral moeras- en weidevogels voor, maar ook roofvogels
behoren tot de vaste populatie. Veel vogelparen komen in
Kleimeer tot broeden. Helaas staan ook heel wat soorten op

de Rode Lijst van in ons land bedreigde vogels zoals roer-
domp, woudaapje, bruine kiekendief porseleinhoen, snor,

blauwborst en baardmannetje. Officieel is de grote ornitholo-
gische waarde van Kleimeer onderkend en deze mag worden
vergeleken met die van het Zwanenwater en het Naarder-

meer. Door de toch wel goede waterkwaliteit heeft Kleimeer
een interessante waterbiotoop, waarvan hier een greep:

- de sloten zijn helder en dus ideaal voor de snoek (zichtja-
ger);
- de kleine modderkruiper stelt heel hoge eisen aan water-

kwaliteit (beschermde soort);
- de driedoornige stekelbaars is er als voedsel voor de lepe-

laar onmisbaar;
- de zeelt houdt van water met veel waterplanten om in alle

rust zijn voedsel te vinden;
- de bittervoorn (beschermde soort) is een verhaal apart:

Voor de voortplanting is de bittervoorn aJhankelijk van de

zwanenmossel of de schildersmossel. De eitjes worden in de

AÍb. 59 Excursie naar de Kleimeer (Foto Harry Raat)

-46-



mossel gelegd en bevruchÍ. De mossel zuigt water naar bin-
nen en filtert hieruit zijn voedsel. Hierdoor beschikken de
eitjes over helder water. Als de eitjes zijn uitgekomen dan
irriteren de jonge vissen de mossel, waardoor ze worden
uitgespuugd. Als deze vis voorkomt dan weet je dat heÍ water
van goede kwaliteit is.
Natuurlijk vindt je in Kleimeer diverse soorten amfibieën,
insecten en vlinders. Ook de plantengroei is bijzonder met
soorten als rietorchis, gevlekte orchis, echte koekoeksbloem,
smeerwortel. De grote ratelaar is een parasiet die in de zomer
een heldergeel tapijt vormt en het groene gras letterlijk ver-
dringt.

Het waterbeheer
Het waterbeheer heeft men in de Kleimeer in eigot hand. Met
een eenvoudig systeem kan water worden in- en uitgelaten.
Om het riet te laten groeien is in de zomer een hoge water-
stand nodig. Om het riet te kunnen oogsten staat de Kleimeer
in de winter droog.
Vroeger, voor de ruilverkaveling, werd de Kleimeer bemalen
door echte watermolens. De laatste achtkantige watemolen is
na 56 jaar trouwe dienst in 1922 afgebroken en vervangen
door een overzeese gigant, de Hercules Metallicus: een zoge-
naamde Amerikaanse molen. In Nederland werden ze ook
gefabriceerd, o.a. bij Bertus de Waal ír Noord-Scharwoude
en ingezet b.v. bij de olie-schaarste in de Tweede Wereldoor-
1og. Na precies 50 jaar frouwe dienst, in de winter van
1972/73, toen de ruilverkaveling werd doorgevoerd, werd
Hercules overbodig. Het hele systeem van afivatering was
r,eranderd en de 'good old Yankee' verdween naar de
schroothoop. Het huidige kleine weidemolentje heeft dienst
gedaan om water in het hoger gelegen Noorder-Kleimeer te
malen, zodat de rietlanden in de zomer niet droog kwamen te
staan. Intussen heeft ook deze molen zijn functie verloren en
staat hij te verkommeren tot hij er straks bij neervalt (Afb.
60).

Afb. 60 De thans sterk vervallen weidemolen in de Kleimeer
(Foto Hany Raat)

Via een wije inlaat wordt nu nog in de drie omkade gedeelten
een gemiddeld peil van 1.50 meter beneden N.A.P. aange-
houden, variërend tussen de uitersten: 2,43-N.A.P. in het
westelijke landbouwgebied tot 0,40 * N.A.P. in het natte
rietgedeelte aan de oostkant. In de toekomstvisie wordt de
inlaat van water uit het Noord-Hollands Kanaal waarschijn-

lijk geheel afgesloten om met schoner water o. a. de diversi-
teit van flora en fauna te bevorderen. Ook het rieÍ zelf, dat
ruimschoots aanwezig is, heeft een zuiverende functie!

De ontwikkelingen rond het Geestmerambacht en de
Kleimeer
De recente aanleg van brugjes, paden, bankjes en andere
voorzieningen, ook bij het natuurgebied, onderstrepen nog
eens de waarde die men steeds meer aan de Kleimeer toekent.
Het natuurgebied is ruim tu,ee keer zo groot geworden en

bedraagt nu ca. 150 ha, hetgeen vooral belangrijk is om het
unieke vogelleven in stand te laten of te verbeteren. Het is
een belangrijke schakel, die als steppingstone, voor vogels
maar ook voor andere dieren zoals vlinders, een ecologische
verbinding, die van kust via het binnenland naar kust leidt.
Een groene oase tus5en de grljze akkers, die aan onze vogels
onmisbare voedsel en rust biedt. En hen er daardoor niet
zelden toe verleidt te gaan broeden (Afb. 61).
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De Stichting Kleimeer
De Stichting Kleimeer is in 1991 opgericht, na in 1990 a1s

actiegroep te zlin gestart. Het doel van de stichting is 'het
behoud en de ontu,ikkeling van de landschappelijke en eco-
logische waarden van Kleirneer als natuurgebied' en 'het
behoud van groene en blauwe buffers tussen de gemeenten
Alkmaar en Langedijk'. Door het kritisch volgen en het beïn-
vloeden van de besluitvormingsprosessen van gemeentera-
den, colleges van burgemeester en wethouders, Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten heeft de stichting, mede door
het leveren van onderbouwd commentaar, op allerlei terrei-
nen resultaat geboekt. De stichting participeert in diverse
orga:risaties en activiteiten en gaflgeeft gewaagd en onge-
waagd advies aan de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en

Langedijk. Voorts is water als ecologiedrager, maar ook voor
recreatief gebruik, een belangrijk aandachtspunt voor de
stichting.
Door verdergaande steun en sa:renwerking van de historische
verenigingen (Sint-Pancras, Koedijk, Harenkarspel en Waar-
land) en de stichtingen Langedijker Verleden, RAG en CO-
OG in het Geeshnerambachtgebied kan de bijzonder grote
waarde van de Kleimeer hopelijk behouden blijven en nog
versterkt worden.

Wij hebben u bij de hand mogen nemen voor een rondleiding
door de geschiedenis van en de ontwikkelingen rond de
Kleimeer. Wij hopen dat u met ons concludeert dat de Klei-
meer een uniek en waardevol gebied is, waar we best trots op
mogen zijn. En in de toekomst ook trots op mogen blijven!

61 Blauwborst en baardmannetie (Foto's Jan Stok)
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