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UITGANGSPUNTEN

Broekpolder is een Vinexlocatie die
gezamenlijk wordt gerealiseerd door
de gemeenten Beverwijk en
Heemskerk. De wijk is gesitueerd
ten oosten van beide gemeenten en
ligt ingeklemd tussen snelweg A9 en
het spoor Haarlem - Alkmaar.
Het ‘Eilandgevoel’ is door de
Adviescommissie Beeldende Kunst
Broekpolder als uitgangspunt
genomen voor het beeldplan.

ACHTERGROND

Rond het begin van de jaartelling was er al
bewoning op de kwelderruggen die zich als eilanden
in het OerIJ bevonden.
Nu is Broekpolder een nieuwe woonwijk als een
eiland omsloten door een spoorlijn en een snelweg.

Het landschap van de Broekpolder is het resultaat van
een eeuwenlange genese. De periode van het OerIJ is
bepalend geweest voor de morfologie van het gebied.
Het OerIJ was een enorme kreek in een groot kwelderlandschap, waarvan de kwelderruggen al vroeg werden
bewoond door volkeren die leefden van de visserij,
de jacht en later van de landbouw.

HET RITUEEL

Het OerIJ is ook bepalend geweest voor de
ontwikkeling van gewoontes en gebruiken van de
volkeren. Aan deze kant van het OerIJ werd de wol
anders gesponnen, werden andere potten gebakken en
werden andere sieraden gemaakt.
Uit archeologisch onderzoek is ook gebleken dat er op
specifieke plaatsen offers werden gebracht. Vaak lagen
deze plaatsen aan - of in het water, waardoor de
suggestie van ‘wateroffers’ gerechtvaardigd lijkt.

Na het verzanden en dichtslibben van het OerIJ verlieten de volkeren het gebied en met het vertrek van
de volkeren verdwenen de rituelen en gebruiken. Later werd de bedding in gebruik genomen als agrarisch
gebied. Er ontstonden nieuwe gebruiken gerelateerd aan de agrarische samenleving. Op haar beurt maakte
ook deze samenleving plaats voor een nieuwe samenleving, de stedelijke samenleving van de Vinexwijk
Broekpolder.
Een samenleving waar zich opnieuw gebruiken en rituelen zullen ontwikkelen.

De kunst vormt een brug tussen de verschillende historische periodes waarin de Broekpolder bewoond is
geweest.
De huidige bewoners kunnen zich hierdoor beter verwortelen en nestelen in een lange en rijke traditie.
Via de kunst in de wijk Broekpolder willen wij een impuls geven aan het ontstaan van nieuwe symbolen en
rituelen die specifiek zijn voor het ‘eiland’ Broekpolder.
Ons plan heet ‘Wateroffers’ en bestaat uit 4 onderdelen;
					
1.
wateroffersteentjes
					
2.
een bron en een kolk
					3.
kweldereilanden als sterrenbeelden
					
4.
prehistorische vegetatie

De eerste bewoners van de Broekpolder voelden zich sterk overgeleverd aan de
wispelturigheid van de natuur en de elementen. Men gebruikte rituelen en offergaven ter
bezwering van de onzekerheden die het leven boodt. De archeologische vondst
van witte kiezels bij rituele offerplaatsen spreekt tot de verbeelding.
In onze tijd hebben wij een heel andere relatie tot onze omgeving.
Wij voelen ons heer en meester. Maar soms, door schade en schande,
worden wij ons bewust hoe afhankelijk we eigenlijk zijn.
De dreiging bevindt zich niet langer buiten ons, die zit in ons zelf.
Nieuwe signalen en rituelen zouden ons meer bewust kunnen
maken van het fragiele evenwicht waarin we ons bevinden.

HET WATERSYSTEEM, DE MOSSEL EN DE LEMNISCAAT
Het beheer van het oppervlaktewater in de Broekpolder is een ‘verbeterd gescheiden stelsel’.
Dit betekent dat bij overvloedige regenval het water direct op het oppervlaktewater wordt
geloosd. Tijdens de eerste jaren is de kwaliteit in de Broekpolder in de gaten gehouden door
het water langs enkele mosselen te leiden (‘mosselmonitoring’).
Mosselen zijn erg gevoelig voor de kwaliteit van het water en afwijkend gedrag van de
mosselen is een signaal dat er iets mis is met het water in de Broekpolder.
Het schone water, dat eerst door een labyrint van kanaaltjes en singels is gestroomd,
wordt overgepompt naar een retentiegebied aan de overkant van het spoor.
Daar wordt het langere tijd in zandlagen vastgehouden en gefilterd.
Daarna wordt het weer teruggepomt in de wijk
en net als in een lemniscaat herhaalt de cyclus zich.

							WITTE WATEROFFERSTEENTJES
Elk huishouden in de Broekpolder krijgt als rituele handeling een wateroffersteentje uitgereikt.
Bij de wateroffersteen hoort het verhaal van de ‘wateroffers’ en het bijzondere watersysteem
van Broekpolder. De steen doet het verhaal over de mossel en het watersysteem telkens
herleven, waardoor iedere Broekpolderbewoner zich bewust blijft van zijn of haar individuele
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

De bewoners koesteren de witte wateroffersteentjes zo lang zij in de Broekpolder wonen.
Als ze naar een andere plaats verhuizen kunnen zij het steentje offeren op een speciale plek bij
het archeologisch park. Bij de offering doen ze afstand van iets moois, iets dierbaars.

EEN BRON EN EEN KOLK IN DE ‘OFFERSINGEL’

Het water in de Broekpolder stroomt van zuid-west naar noord-oost en volgt op
zijn route de Laan van Broekpolder die wij de ‘Offersingel’ noemen. Deze singel is
als het ware opgespannen tussen twee rotondes.
De zuidelijke rotonde fungeert als ‘bron’. Een tekening van glinsterende glasschilfertjes maakt een uitwaaierend gebaar in het gras. Bij het ronden van de rotonde
lijkt de tekening naar buiten te vloeien.
De Noordelijke rotonde fungeert als ‘kolk’. De glinstertekening lijkt hier naar het
(lager gelegen) centrum van de rotonde te vloeien.
Het cirkelen op de rotondes wordt een ritueel; in overdrachtelijke zin wordt
telkens de bron en de kolk in werking gezet.

Kolk

						KWELDEREILANDEN ...
Op vier plaatsen bevinden zich ‘kwelders’ als kunstmatige
eilanden in de ‘Offersingel’. Ook zij verwijzen naar het oude landschap van het OerIJ en herinneren aan de waterofferplaatsen...
Als het ‘verbeterd gescheiden stelsel’ overtollig regenwater op de
singel loost wordt dat in de eilanden, door de getrapte opbouw,
heel mooi leesbaar. Meestal staat het water op een gemiddeld peil
maar na zware neerslag kunnen de eilanden zelfs voor een korte
periode ‘kopje onder’ gaan... Daarentegen zal bij extreme droogte
het water relatief laag staan en zullen de eilanden ruim boven de
waterspiegel uitsteken.

Waterslang
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Zwaan

...EN STERRENBEELDEN
Archeoloog Therkorn suggereert in de uitgave ‘Broekpolder - een archeologisch
monument op een Vinex-locatie’ (pag. 59, de kosmos in de nederzetting) dat de
topografie van de oude nederzettingen met hun sporen van bebouwing, kuilen en
offerplaatsen, een afspiegeling vormen van de nachtelijke sterrenhemel met de
Melkweg als centrale as en her en der verspreid organisaties van punten verwant aan
sterrenbeelden.
Als ook wij de Broekpolder beschouwen als een projectie
van de hemelkoepel, dan kunnen we de ‘Offersingel’ zien als
een hedendaagse afspiegeling van de Melkweg. De cyclus in
de waterhuishouding is dan metafoor voor de cyclus van de
seizoenen onder de wentelende sterrenhemel.
De kweldereilanden zijn gevormd naar de constellaties van
3 ‘watersterrenbeelden’; Waterslang (Hydra), Vissen (Pisces)
en Zwaan Cygnus). Het 4e en grootste eiland Voerman staat
voor een doorwaadbare plek in het OerIJ, een plek waar
vroeger zich nederzettingen concentreerden.
Kleine blauwe lichtjes (led’s) zijn georganiseerd volgens deze
sterrenbeelden, zodat ‘s nachts een diepblauwe gloed
oplicht uit de eilanden.
Zwaan
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EQUISETUM FLUVIATILE
De bodem die ten tijde van het OerIJ werd gevormd is nog steeds aanwezig.
Het is een onzichtbare laag onder de nieuwe wijk en ligt 40 cm tot 75 cm onder het
huidige maaiveld. Bij het graven van waterpartijen wordt deze laag
aangesneden. Het nieuwe watersysteem staat hierdoor in contact met de
bedding van het OerIJ. Aan de oever van de Offersingel groeit in de zomer een
waterplant die associaties oproept met de oerbedding: de Holpijp (equisetum fluviatile). Een plant die tot de familie van de varens behoort en teruggevonden is in
fossielen uit de prehistorie.
De Holpijp wordt alleen geplant in de Offersingel. De sporen van de Holpijp verspreiden zich voornamelijk via het water. Via de Offersingel zal de Holpijp zich
geleidelijk met de beweging van het water mee verspreiden en zich mengen met
andere watervegetaties.

Waterslang

Ter hoogte van de eilanden groeit
in de oever van de ‘Melkweg’ een
pre-historische waterplant, die ook
nu nog steeds voorkomt als het
milieu goed genoeg is;
‘EQUISETUM FLUVIATILE’.
De plant is erg gevoelig voor de
kwaliteit van het water.
De sporen van de Equisetum
Fluviatile verspreiden zich
via het water,
met de stroom mee...

VOERMAN

Terwijl het water en het verkeer via de Laan
van Broekpolder van de ‘bron’ naar de ‘kolk’
stroomt, passeert het 4 sterrenbeelden;
Zwaan, Vissen, Waterslang en Voerman.
De sterrenbeelden liggen als lichtpuntjes
uitgespreid op 4 kweldereilanden.
Als het heel erg hard regent kan het
waterpeil een tijdje stijgen, maar als het
lange tijd heel droog is zakt het waterpeil.
Normaal zie je dit nauwelijks, maar door
de vorm van de eilanden zijn de kleine
veranderingen afleesbaar.

WATERSLANG

2000 jaar geleden stroomde
hier het OerIJ, een
getijdengeul die toen nog in
open verbinding stond
met de Noordzee.

Natuurkrachten en menselijk
ingrijpen heeft het landschap
van de Broekpolder gemaakt
tot wat het nu is.

De vroegere bewoners brachten offers om
de watergoden gunstig te stemmen. Vandaag
brengen wij op onze eigen manier offers voor
een betere waterkwaliteit.
Het oppervlaktewater gaat steeds heen en
weer tussen de singels in de Broekpolder
en de zandlagen in het natuurgebied ‘oud
Haerlem’ aan de overzijde van het spoor.
Het gemaal vormt het kruispunt in deze
oneindige lus. Daar wordt de waterkwaliteit
constant in de gaten gehouden
met behulp van zoetwatermosselen.

WATEROFFERS

Bij archeologisch onderzoek
zijn mysterieuze witte steentjes
opgegraven.
Waren dit offersteentjes?
Wat betekenen ze?

Nu geven wij u,
en alle andere huishoudens
in de Broekpolder, een
wateroffersteentje

Het steentje hoort bij het huis.
Bij verhuizing wordt het
steentje overggedragen aan de
volgende bewoner. De steentjes
blijven in de polder.

Over 1000 jaar staan
de archeologen opnieuw
voor een raadsel.

VISSEN

ZWAAN

Is het waar dat men in
pre-historische nederzettingen
de organisatie van de
woonomgeving oriënteerde op
de groepering van sterren in
bepaalde sterrenbeelden?

De Laan van Broekpolder is
opgespannen tussen twee punten,
gemarkeerd door rotondes.
Een grote rotonde in het zuiden en een
kleine rotonde in het noorden.
De Laan van Broekpolder kan gezien
worden als een moderne afspiegeling
van de ‘Melkweg’. De zuidelijke
rotonde is de ‘bron’ en de noordelijke
rotonde, nabij het gemaal, is de ‘kolk’.
WATEROFFERS verbindt de
nederzettingen en het oude
kwelderlandschap met onze
infrastructuur en de moderne
nederzetting van de Broekpolder.
Als we nu graven in de bodem van
de Broekpolder snijden we door
deze oude bodemlagen, door sporen
van kweldereilanden en vroegere
nederzettingen.

