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de reproductie betreft zijner
al concrete plannen, die zeker
zullen worden uitgevoerd. In
september zal er op een aan
tal manieren aandacht wor
den besteed aan degrenspa
len. Die maand is niet alleen
Stellingmaand, ook de Natio
nale Monumentendag valt in
september.
Simon de Wit

dat tot doel heeft het beter 'op
de kaart zetten'van de gren
spalen langs de Zuidermaat
weg en de Communicatie
weg. Men denkt daarbij aan
het rechtop zetten van de res
terende palen, reproductie van
verdwenen palen en het plaat
sen van informatieborden,
waarop de betekenis van de
palen wordt uiteengezet. Wat

paal O-4 en het grove maai
werk is een werkgroep opge
richt, waarin onder andere
vertegenwoordigd zijn de ge
meente Heemskerk, provincie
Noord-Holland, Hoogheem
raadschap Hollands Noorder
kwartier, Staatsbosbeheer en
Landschap Noord-Holland.
Deze werkgroep heeft inmid
dels een actieplan opgesteld
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1995 ging bij de aanleg van de
A22 paal O-15 verloren. Rond
2000, bij de bouwwerkzaam
heden in de Broekpolder, ver
dwenen de palen O-16 en O-17.
Ook het uitbaggeren van slo
ten eiste zijn tol: op die manier
verdwenen de palen0-8. O-9,
O-11, O-26 en O-28. Een po
ging ze boven water te halen
leverde niets op. Tochgebeur
de er ook wel eens iets goeds:
in juli 2o14 werden de palen
0-29 en O-31 weer rechtop ge
zet. De laatste jaren moeten
deze monumentjes het soms
ook afleggen tegen grofmaai
geweld. De begroeiing vanber
men en slootkantenwordt zo
hoog dat de paaltjes voor de
maaier niet meer te zienzijn.
Met als gevolg schade aan de
maaimachine en aan de gren
spaal. Van het afbreken van
één ofmeer hoekjes tot tota
le verbrijzeling. Voorbeelden
daarvan zijn de palen O-2o en
(vorig jaar) O-4. Paal O-20 is
gerepareerd en in maart 2015
teruggeplaatst. Paal O-4 lag in
drie stukken inde berm. Na
contactmet de gemeente over
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os "HEEMSKERK- Fort Veldhuis bebouwen van de Broekpol

aande Genieweg maakt deel der, begrensde ditinundatie
uit van de StellingvanAmster- gebied. De onderwater te zet
dam. Een tussen 188o en r92o ten landerijen werden deels
gebouwde verdedigingslinie afgebakend met grenspalen,
rond de hoofdstad, die in to- die ook wel limietpalen ge
taal uit 45 forten bestaat. Het noemd werden. Het plaatsen
Heemskerkse fort dankt zijn van de hardstenen grenspalen
naam aan de boerderij Veld- was een gevolg van de 'Wet der
huis, die er vlak bij stond. Begrenzing van 's Rijks mili
In geval van oorlog zouden taire gronden'. In de paaltjes
grote stukken land buiten de was een O gegraveerd (van Mi
krans van forten onder water nisterie van Oorlog), plus een
gezet worden. Met de aanleg nummer. Ook het inundatie
van de Stelling van Amster- gebied bij Fort Veldhuis ken
damborduurde Nederland als de deze grens- oflimietpalen.
het'ware voort op de ervaring Ze staan (en - helaas - stonden)
diewas opgedaanmet inunda- langs de Communicatieweg en
tiegebieden als de Oude en de de Zuidermaatweg. Paal nr. 1
NieuweHollandseWaterlinie. stond op de plaats waar de Ge
De Genieweg, de dijk tenwes- nieweg uitkomt op de Com
ten van de huidige golfbaan, municatieweg en nr. 31 staat
vormde de grens tussen het nog altijd tegenover de voor
landdat droog zou blijven (de malige stolpboerderij aan de
Amsterdamse kant) en het on- Zuidermaatweg. In de loop der
derwater te zetten gebied in jaren zijn veel van deze klei
Heem&lek Dat laatste om- ne monumentjes verdwenen
vatte onder meer de Broekpol- als gevolg van de expansie
deren het terreinwaarop ooit drift van Rijk en gemeenten.
kasteel Oud-Haerlem stond. Zo betekende de aanleg van
De Zuidermaatweg, waarvan de A9 in 1954 het einde van
een deel is verdwenen door het de palen O-18 en O-19. En in

Die kleine stenen paaltjes
aande Zuidermaatweg
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