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GEHEUGENSPOOR
PAUL DE KORT

DE HEER HUYGEN WAERT

ontwikkeling van het landschap rond Niedorper Verlaat vanaf de drooglegging van de Heerhugowaard in de 17e eeuw
tot en met de reconstructie van knooppunt N242/N241 in 2013.

Rond het jaar 800 was het gebied dat nu de gemeente Heerhugowaard vormt bedekt met veen. Door
ontginning van het veen in combinatie met stormvloeden ontstonden in deze regio veel meren. Dit landschap
was in die periode een soort waddengebied, maar dit veranderde toen de oude lage dijk, die in het meer deels
nog aanwezig was, werd opgehoogd. Deze dijk is later vernoemd naar de Heer Hugo van Assendelft en werd
de Heer Huygen Dijk genoemd, de huidige Huigendijk. Het gewest werd Westflinge, ofwel De Waert. Weer
later werd dit samengevoegd tot de Huygen Waert, in 1630 ingepolderd tot de Heerhugowaard.
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Een polder heeft altijd een ringsloot of ringvaart die de gehele polder omsluit en waar water uit het
lager gelegen land op kan worden geloosd. Niedorper Verlaat is het meest noordelijke puntje van de
Heerhugowaard. Een ‘verlaat’ is een schutsluis waarmee schepen van het ene waterpeil naar het ander
konden worden ‘geschut’. Tot ver in de 19e eeuw maakte de ringvaart hier een scherpe knik naar het
zuidoosten, wat nu Wester Langereis heet.
Vandaag kruisen de provinciale wegen N241 en N242 elkaar precies hier. Dit knooppunt is in 2013
gereconstrueerd en de herinrichting van dit gebied vormde de directe aanleiding voor deze kunstopdracht.
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DE TREKVAART

afbeeldingen van de klassieke trekvaart met een paard, een jaagpad langs de kromme Rijn en de werking van de rolpaal.

Polderwegen waren vroeger dermate slecht begaanbaar dat het vervoer van personen en goederen
met name over water ging. Dit gebeurde vaak door middel van de zogenaamde trekvaart, waarbij
(meestal) een paard langs de oever van de ringvaart liep en een trekschuit voorttrok. Deze vorm van
vervoer leverde heel specifieke landschapselementen op zoals het ‘jaagpad’ en de ‘rolpaal’. Een jaagpad
is een smal pad dat direct langs de oever en parallel aan de vaart liep. Een rolpaal was een onmisbaar
object bij het passeren van een scherpe draai of bocht in de vaart. In de bocht bij Verlaat moet om
die reden een rolpaal hebben gestaan, maar waar precies weten we niet. Het enige wat ons nu nog
herinnert aan deze rolpaal is de naamgeving van de Oude - en de Nieuwe Rolpaalbrug.
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DE RINGSLOOT
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de lijn van het jaagpad langs de ringsloot met de knik waar de rolpaal heeft gestaan
geprojecteerd over de plantekening van de reconstructie knooppunt N242/N241.

Op de landkaart uit 1850 kunnen we de route van het jaagpad langs de oever van de ringsloot nog heel
mooi traceren. Als we deze lijn over een recente luchtfoto projecteren dan zien we dat op een aantal
plaatsen het huidige landschap nog sterke gelijkenis vertoont met het landschap uit de periode van de
trekvaart. Maar we zien ook dat de hoek van de voormalige ringsloot, waar de rolpaal destijds heeft gestaan,
nu volledig in de verbreding van de Niedorpervaart is verdwenen.
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N242

Dit kunstwerk maakt het spoor van het voormalige jaagpad langs de ‘Ringsloot van de
Heer Huygen Waert’ weer beleefbaar als een Geheugenspoor in het landschap van vandaag.
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HET GEHEUGENSPOOR
Zoals de meeste jaagpaden is het Geheugenspoor een zandpad. Maar hier is dat geen gewoon zand,
hier is het staalzand. Staalzand kleurt het spoor intens oranje-bruin waardoor het sterk contrasteert
met het groen van het omliggende gras. In het Geheugenspoor zien we de regelmatige hoefafdruk van
een lopend paard, als herinnering aan het trekpaard dat hier ooit een schuit over de ringsloot heeft
voortgetrokken.
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Op plaatsen waar het Geheugenspoor het water kruist, zoals in de ecologische stapsteen en in de hoek
van de Niedorpervaart, wordt het spoor gedragen door een houten vlonder of een drijvende steiger.
Als het staalzand verroest ondergaat het een hygroscopische werking waardoor het als vanzelf een
hecht aan de ondergrond. De patronen en sporen die het staalzand in de eerste dagen in zich opneemt
worden zo voorgoed in het geheugen van het spoor vastgelegd.

artist impressions
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Het Geheugenspoor volgt de Waarddijk een poosje richting Verlaat totdat het
geleidelijk verdwijnt in de rietkraag langs de Niedorpervaart.
Even verderop komt het spoor weer boven water op een drijvende steiger die
de voormalige hoek in de ringsloot markeert. Deze steiger is voor de pleziervaart
tevens een gelegenheid om even aan te leggen, te genieten van de wijdsheid en de
rust of een hengeltje uit te gooien.

artist impressions
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artist impressions

Het Geheugenspoor wordt ter hoogte van de ecologische stapsteen naar de
overkant geleid via een vlonderpad. Dit is een aantrekkelijk ommetje tijdens
een van de wandelingen door het Noord-Hollandse landschap. Even verderop
schiet het spoor onder het grondlichaam van de N242 door om aan de andere
kant richting Verlaat weer op te duiken. Daar pakt het spoor de oorspronkelijke
route van het jaagpad weer op.
12

WANDELROUTES
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Het Geheugenspoor zal met name door de recreatieve wandelaar, fietser of varende passant worden
beleefd. Veel automobilisten die dit punt (dagelijks) passeren zullen op andere momenten ook als wandelaar
of fietser deze plek bezoeken. Als dit kunstwerk zich eenmaal als een geheugenspoor in iemands hoofd
heeft genesteld, zal het voor diegene voortaan onderdeel zijn van de beleving van deze plek.
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Film stills Marco Sweering / beeldbewerking Paul de Kort

Het Geheugenspoor verdwijnt in de Niedorpervaart, op de achtergrond de nieuwe Rolpaalbrug.

16

Tijdens het wachten bij de bushaltes langs de N242 heeft men een mooi uitzicht op het Geheugenspoor.
Een aardig toeval wil dat de trekvaart destijds ook een openbaar vervoersfunctie had. Een ander mooi toeval
is dat het Geheugenspoor vrijwel parallel loopt met de huidige grens tussen de gemeenten Heerhugowaard en
Hollands Kroon.
Film17
stills Marco Sweering / beeldbewerking Paul de Kort
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Knooppunt N242-N241 gezien vanuit het zuiden en noordoosten
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