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De oude Abtskolk

Linda Koopman
● Foto’s: Linda Koopman.

Landschap lezen

● Links de nieuwe, rechts de oude
Abtskolk vanuit het westen gezien.

● De oude kolk staat na een regenachtige periode vol water.

De Abtskolk zoals we die nu kennen ligt aan de
noordzijde van de Oude Schoorlse Zeedijk in de Zijpeen Hazepolder achter de Hondsbossche zeewering.
Die is pas in de jaren zeventig van de 20e eeuw
ontstaan, toen de grond van enkele landbouwkavels
nodig was voor de ophoging van de Hondsbossche.
Op oude kaarten is te zien dat de oorspronkelijke
Abtskolk aan de zuidzijde van dezelfde dijk heeft
gelegen in de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder,
in een ver verleden ontstaan door een dijkdoorbraak.
Oude kaarten

Wanneer je de opeenvolgende kaarten van het gebied rond de Oude
Schoorlse Zeedijk die in de loop
der tijden zijn gemaakt, naast elkaar
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legt, zie je dat de oude Abtskolk
tot 1923 heeft bestaan. Op de kaart
van Metius uit 1573 maakt de kolk
deel uit van een stelsel van meertjes
dat door waterlopen met elkaar ver-

bonden was, en als geheel de naam
‘Leij’ droeg. Dit stelsel bestond
volgens de kaart van Baptista Doetecomius uit 1600 uit twee delen:
‘De Lay’ en de ‘Abtskolck’. Beide
zijn dan nog door twee sloten met
elkaar verbonden en vormden een
geheel met de langs de ‘Pettemer
ofte Schoorlse zeedijck’ lopende
‘Vaart naar Alckmaer’, die nu de
Hondsbossche Vaart vormt. Uit de
kaart van Blaeu blijkt dat dat in
1638 niet meer het geval was; toen
was de Ley een op zichzelf staande
plas geworden.
In 1665 tekende Zoutman een
nieuwe kaart van de Zijpe- en
Hazepolder. Hierop komt de oude
Abtskolk alleen nog voor als een
verbreding van de dijksloot. Op de
kaart van Jan Spruytenburch (1730)

die hij in opdracht van de Dijkgraaf en Hoogheemraden van de
Hondsbossche en Duinen tot Petten
maakte, is de dijksloot rechtgetrokken, zodat de kolk geïsoleerd was
komen te liggen. Op kaarten na die
tijd wordt ze vermeld als een stuk
rietland. Van een echte kolk was
toen al geen sprake meer.
In de Grote Historische Atlas 18391859 is op dezelfde plaats nog wel
een waterplas zichtbaar, evenals op
de kadasterkaarten tot 1923. Van
een kolk aan de noordzijde van de
dijk is dan nog geen sprake. Die
ontstond pas aan het eind van de
jaren zeventig. Nu zijn na perioden
van grote regenval de contouren
van de kolk nog altijd zichtbaar in
de vorm van een groot stuk ondergelopen land.

Abdij van Egmond

Omdat er op oudere kaarten naast
de Abtskolk ook een ‘Abtshuys’
en een ‘Abtsluys’ te vinden zijn,
ligt een verband met de Abdij van
Egmond voor de hand. Over de bezittingen van de abdij is een uitgebreide studie gemaakt door J. Hof
(1973); verder gaf een artikel van
Piet Glas (2008) over de geschiedenis van de Pettemer- en Hargerpolder aanleiding tot verder onderzoek.

Onder de vele bezittingen van de
abdij behoorde een schenking, die
graaf Dirk II voor zijn dood rond
983 had gedaan, die landerijen en
goederen in de huidige gemeente
Schoorl omvatte. De landerijen, die
voornamelijk bestonden uit schorren, die alleen geschikt waren voor
de schapenteelt, werden verpacht
en gedurende enkele eeuwen is dit
bezit door aankoop en ruiling uitgebreid, zodat de abdij halverwege de
16e eeuw ongeveer een derde van
de Pettemer- en Hargerpolder in
eigendom had.

Bedijkingen

Om hun bezit tegen overstromingen
te beschermen lieten de abten al in
de 11e eeuw kunstmatige hoogten
opwerpen en al in de 12e eeuw
werden door de monniken de eerste
dijken aangelegd. Voorbeelden
hiervan zijn de dijk tussen Kamp en
Schoorldam, waarvan de Kleiweg
en de Monnikeweg deel uitmaakten, en de Abtskoog bij Hargen, die
tussen 1112 en 1120 werd drooggelegd door de aanleg van een
inlaagdijk.
In de 13e eeuw werden de abdijlanden tijdens meerdere stormvloeden
overstroomd, zodat de abdij de
dijken steeds weer heeft moeten

herstellen. Deze stormvloeden hebben rond 1250 geleid tot de aanleg
van de Oude Schoorlse Zeedijk.
De abt droeg de verantwoordelijkheid voor de abdijlanden, maar
de dijkgraven en heemraden van
Schoorl, Groet en Petten hielden
toezicht op het onderhoud van
de dijk. Dit leidde vooral aan het
begin van de 16e eeuw meerdere
malen tot onenigheden en zelfs
tot processen tussen de abdij en
de bestuurders. Uiteindelijk kreeg
het Hoogheemraadschap van de
Hondsbossche en Duinen te Petten
het beheer in handen. Nu het land
droger bleef werd het gebruikt als
wei-, hooi- en akkerland; de nattere
delen leverden vooral riet op.
Ondertussen was in 1408 in Alkmaar een demonstratie gegeven van
de mogelijkheid om water met behulp van een molen uit te werpen.
Petten, Kamp en Schoorl verzochten samen met de abdij aan de
regering in 1438 om een sluis aan
te mogen leggen en kregen vergunning voor de bouw van een molen.
Deze Abtssluis werd aan het eind
van de Zijper Middelegalementssloot ter hoogte van de kolk in de
Schoorlse Zeedijk aangelegd om de
landen ten westen van de slaperdijk
te ontwateren. In 1599 kreeg de
▶
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en werd van januari tot april van
het volgende jaar aangeboden.

● Op de voorgrond de oude Abtskolk, in het midden
de kade langs de Hondsbossche Vaart.

Zijpe toestemming er een ‘gebinte
met een valdoor’ naast te bouwen
‘om het selffde in tyde van noode,
storm ofte inundatie vant Honsbosch off Pettemerdycken (al welck
Godt verhoeden wil) te mogen doen
sluyten’.
Hof twijfelt aan de stelling van J.
Belonje dat de molen bij de oude
Abtskolk stond en dat dit dus een
molenkolk was. Gezien de ligging
in een bocht van de Schoolse Zeedijk, die het water uit het noorden
moest keren, is de kolk waarschijnlijk een wiel geweest, dat ontstaan
is na een dijkdoorbraak, voordat de
Zijpe was aangelegd. Doorgaans
zijn die te diep om droog te leggen. In ieder geval heeft de kolk
lang onderdeel uitgemaakt van de
Hondsbossche Vaart en is deze pas
later van de rest van de Pettemerpolder afgescheiden door de aanleg
van een kade langs deze vaart.

putten later de dijken weer bleken
te ondermijnen en moesten worden
opgevuld. Hierover werd uitgebreid met alle belanghebbenden
vergaderd. Zo vonden de Staten
van Holland en West-Friesland
in 1715 dat de Schoorlse Zeedijk
‘van buyten en van binnen’ moest
worden verhoogd, maar besloten
de dijkgraaf en hoogheemraden dat
deze deels zou worden afgegraven
om de putten achter de wakerdijk
te plempen, omdat zij oordeelden,
dat de Schoorlsche zeedijk ‘als tot
beveylinge van den Hontsbossche
geoordeelt onbequaam te zyn’. Ook
bij het uitdiepen van de Hondsbossche Vaart moest de baggerspecie
op aangewezen plaatsen gedumpt
worden; in 1901 wees men onder
andere de plaats ‘rond het zogenaamde kolkje’ als stortplaats aan.

Uit archiefstukken blijkt, dat de
dijken een constante zorg waren: na bijna iedere schouw werd
geconstateerd, dat ze verzwaard
en verhoogd of op andere wijze
beschermd moesten worden. In de
bestekken van deze werkzaamheden werd nauwkeurig aangegeven
waar de aarde vandaan gehaald
moest worden of juist moest
worden gestort. Meestal werd de
te gebruiken aarde naast de dijken
gedolven, hoewel de zo ontstane

Over het gebruik en het verdwijnen
van de oude kolk is in het archief
van de Hondsbossche en Duinen te
Petten nauwelijks informatie te vinden. Wel zijn hierin onder andere
verslagen van verpachtingen van
rietkragen en viswater opgenomen.
Uit de stukken blijkt, dat de kolk
niet apart werd verpacht als viswater, maar onderdeel uitmaakte van
de Hondsbossche Vaart van Petten
tot de slaperdijk. Het rietland er
omheen was wel een apart perceel
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In september 1872 ontving het
College van de Hondsbossche en
Duinen tot Petten een brief van Jan
van Haaften. Deze had het plan
opgevat de oude Abtskolk droog te
leggen. In zijn brief stelde hij vier
voorwaarden:
1. hij moest de benodigde specie uit
de Hondsbossche vaart mogen
halen;
2. hij zou bij oplevering ƒ1500,ontvangen en het nieuwe land
tien jaar mogen gebruiken;
3. hij was ook genegen het drooggelegde land voor ƒ1000,- te
kopen;
4. hij zou graag meteen toestemming krijgen te beginnen.
Op dit ‘verzoek’ is het College
kennelijk niet ingegaan, want op de
kaart van 1877 is de oude kolk nog
aanwezig.
In de jaren dertig van de vorige
eeuw kreeg de firma Dikkerboom
de opdracht de kolk te dempen
(Klant, 2003). Met schuiten werd
afval uit Alkmaar aangevoerd dat
via een verplaatsbare rails door
kiepkarren in de kolk werd gestort.
Ondanks deze demping staat de
voormalige Abtskolk na een natte
periode geheel onder water, slechts
door een lage kade gescheiden van
de Hondsbossche Vaart. Vanaf de
Schoolse Zeedijk heb je een prachtig zicht op zowel de oude als de
nieuwe Abtskolk.
Linda Koopman
lc.koopman@hetnet.nl

Hoe de oude Abtskolk
verdween
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Wespendief
broedt in de Amsterdamse

Henk-Jan & Fred Koning
● Foto’s: Fred Koning.

Waterleidingduinen

● Jonge wespendief.

● Wespendief met honingraat.

De wespendief is een geheimzinnige
roofvogel. Hij leeft in grote boscomplexen
en is voor veel mensen lastig te herkennen
vanwege de gelijkenis met de buizerd.
De wespendief is een echte zomervogel. Vanaf mei arriveren de eerste
vogels in Nederland en ze vertrekken vanaf half augustus richting
hun overwinteringsgebieden in
Afrika. Hun voedsel bestaat vooral
uit wespenbroed, aangevuld met
amfibieën en vogels. De wespendief
is een vrij zeldzame broedvogel
in Nederland. De totale populatie
werd voor de periode 1998-2000
op 500-650 paar geschat (SOVON,
2002). In Noord Holland komt
de soort voor in het Gooi en in
de duinen tussen Wijk aan Zee en
Camperduin. Voor de periode 20052009 wordt het aantal broedparen
in Noord-Holland tussen de 8-10
geschat (Scharringa et al, 2010).
In Zuid-Kennemerland, waarin de
Amsterdamse Waterleidingduinen
(AWD) zijn gelegen, was niet eerder een broedgeval vastgesteld.

Vestiging in de duinstreek

Het broeden in de duinstreek van
Noord-Holland werd voor het eerst
vastgesteld in 1995 in de duinen
bij Castricum, het tweede broedgeval pas in 2002 in de duinen bij

Bergen. Aangezien de wespendief
in het broedseizoen een uiterst
verborgen levenswijze heeft, is het
moeilijk een indruk van de populatie te verkrijgen. De Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands
Duin heeft in de periode 1995-2009
tussen Wijk aan Zee en Camperduin
met zekerheid vier broedgevallen
vastgesteld (Levering, 2009).

Broedgeval in de AWD

Op 18 juni werd in de AWD door
Henk-Jan het nest van een wespendief ontdekt. Het bevond zich
in een zwarte den op ongeveer
12 meter hoogte. We konden het
nest en de vogel vanaf een duintop
goed kijken. Opvallend was dat
het nest vooral bestond uit groene,
verse twijgen. Het schijnt dat jonge
wespendieven, anders dan buizerds
en haviken, niet over de rand van
het nest poepen. Vermoedelijk is dit
de reden dat steeds nieuwe twijgen
worden aangevoerd om de poep te
bedekken, zodat de jongen schoon
blijven.
Op 9 juli zagen we dat er kleine
jongen waren. Het mannetje kwam

op dat moment naar het broedende
wijfje om haar af te lossen. Hij had
een grote raat in zijn poten. Hij
nam de raat in zijn snavel en legde
hem op het nest. Na een tijdje verliet het wijfje het nest en bleef het
mannetje achter om op de jongen te
passen.
Op 1 augustus werden de twee
jongen geringd. Ze wogen toen 665
en 705 gram en moeten een leeftijd
van ongeveer 21-24 dagen hebben
gehad. In het nest lagen veel raten
van wespennesten, maar geen enkele andere prooi. De jongen waren
duidelijk agressiever dan jonge
buizerds. Op 6 en 11 augustus verbleven de jongen nog steeds in en
bij het nest, op de laatste datum al
als takkeling boven het nest.
Henk-Jan & Fred Koning
Belkmerweg 35
1754 GC Burgerbrug
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