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Meer dan duizend jaar heeft op een zandige oeverwal in 
het Oer-IJ landschap onder Heemskerk een versterking, 
een burcht of een kasteel gestaan. Een toevluchtsoord voor 
mens, plant en dier. De natuur heeft zich op deze oude 
plek geleidelijk kunnen ontwikkelen. Dat zien we terug in 
de voorjaarsflora en de vele dieren die de oude bomen be-
wonen. De drassige graslanden die de burcht als een schil 
omringden zijn nog steeds nat, bloemrijk en sinds kort 
weer vol weidevogels.

Onder de beuken en linden van het 90 hectare grote land-
goed Marquette bloeien vanaf januari veel bloemen. Het al-
lervroegst zijn de gele winteraconietjes, op de voet gevolgd 
door duizenden sneeuwklokjes. Tot in de voorzomer komen 
bolgewassen omhoog: blauwe anemoon, wilde hyacint, echte 
sleutelbloem, kievitsbloem, voorjaarszonnebloem en hart-
bladzonnebloem.
Een deel van deze zogenaamde stinsenplanten hoort thuis in 
natuurlijke eiken-beukenbossen, maar veel soorten zijn ook 
geïmporteerd uit Zuid-Europa. Ze zijn hier vanaf de 17e eeuw 
door landgoedeigenaren geplant en konden zich uitbreiden 
omdat het grondgebruik (bos of hakhout) eeuwenlang het-
zelfde bleef.
Beuken en linden zijn aangeplant op de drogere delen. Essen 
groeiden van nature op de nattere terreinen. De oudste linden 
zijn bijna driehonderd jaar geleden geplant nog voor het uit 
de middeleeuwen daterende Rondeel verdween, en staan nog 
in de oude cirkel. De plompe ronde burcht werd gesloopt rond 
1800. In de Franse tijd wilde men afrekenen met het feodale 
verleden van graven en burchten. Het westelijker gelegen 
Huldtoneel, een bult met gedenksteen op een landje langs de 
oude Heereweg, bleef echter intact; op deze plek werden in de 
middeleeuwen de Hollandse graven ingehuldigd. Deze plek 
heette ook wel de Scepelingheberghe, genoemd naar de schepe-
nen (bestuurders) van Kennemerland.

Burchtbewoners
De voorloper van het huidige bouwwerk was een burcht, die 
midden in de moerassen van het Oer-IJ werd gebouwd op een 
zandige rug, een zogenaamde oeverwal. De oeverwal lag onge-
veer een meter hoger dan de kwelders rondom en gaf zo een 
natuurlijke bescherming. Dat hoogteverschil is nog steeds te 
zien.
Marquette is het langst bewoonde kasteel van Noord-Holland: 
tot begin oktober 1979 woonde hier het adelijke geslacht Gevers. 
Daarna ging het kasteel over in particuliere handen, terwijl 
landgoed en koetshuis in beheer kwamen bij de Provincie. Vele 
geslachten hebben hier één of meerdere generaties gewoond, 
waaronder de heren van Heemskerk die het kasteel eerst in 
leen en later in eigendom kregen van de graven van Holland.
Het landgoed kreeg de naam Marquette toen het in 1610 kort-
durend in bezit was van de protestantse Daniël de Hertaing, 

die het katholieke Frankrijk moest verlaten. Hij had in Hene-
gouwen een landgoed met dezelfde naam. Marquette kreeg 
door toedoen van Jacob Rendorp van Marquette in 1828 zijn 
huidige vorm. Niet alleen in de bouwwerken, ook in de vorm 
van het landgoed zijn diverse stijlen zichtbaar. In de 18e eeuw 
werd de Franse landschapsstijl toegepast met rechte vormen 

en strak geschoren haagjes, zoals te zien in de vorm van de 
rechte oprijlaan en de lanen voorlangs het kasteel.
In de 19e eeuw werden enkele ronde vormen, een vijver en 
tuinen aan het landgoed toegevoegd volgens de Engelse land-
schapstijl, zoals die ook in Elswout te zien is. Ook de solitaire 
eiken in het weiland met daaronder enige rustieke schapen 
passen in de Engelse opvatting van de landschapsarchitectuur.

Graslanden en de echo van het Oer-IJ
Tot rond het begin van onze jaartelling stroomde in het hui-
dige poldergebied, via een stelsel van kreken, rivierwater van 
het Oer-IJ naar zee, terwijl bij hoogwater het zeewater landin-
waarts drong. Het Oer-IJ heeft het landschap achter de duinen 
vormgegeven, van Castricum af zuidwaarts. Dat is terug te zien 
in de bodem, maar ook in veel veldnamen.
Het woord IJ (Ie, Die) komen we nabij Heemskerk frequent te-

gen, onder andere in de Diemeer en Uitgeester Dye. Sporen 
van het landschap van het Oer-IJ zien we ook terug in de oude 
namen op kaarten uit de 19e eeuw. Op het drogere land, zo-
als tegen de Oosterweg aan lagen akkertjes (croften), zoals de 
Pieter Gijzens Croft. Op het minst natte land nabij de zandrug-
gen werd vee geweid, terwijl de drassige delen benut werden 
als hooiland. Uit de naam maat kan worden afgeleid dat deze 
weilanden vroeger in gemeenschappelijk gebruik waren; de 
gemeenschap regelde onderling het gebruik. Vooral de natte 
zogenoemde dellen en vennen werden als hooiland en weide-
land gebruikt. Het oude woord voor venig, niet beweidbaar 
land is ven. Op oude kaarten van Marquette staan vele veld-
namen zoals Wijveven en de Beekevennen.
Sporen van het Oer-IJ-landschap zijn terug te vinden in de 
polders van nu. In de bodem van de uitgestrekte graslanden 
zit kalkhoudende klei, die hier vooral voor het begin van onze 
jaartelling is afgezet. Een liefhebber van deze kleibodems is 
de dotterbloem, in maart en april kleuren ze de onbemeste en 
vochtige hooilanden geel.
Bij vloed of overstroming wist de zee via het Oer-IJ soms diep 
landinwaarts te stromen. Nog altijd zijn er hierdoor brakke 
plekken in de graslanden rond Marquette. Dotters groeien 
hier niet, maar wel zoutminnende planten als schorrezout-
gras, knolvossenstaart en zilte rus.
In de loop van de jaren ’90 ging de vogelrijkdom bergafwaarts. 
Behalve het steeds intensievere boerenbedrijf was ook de vos, 
die zich inmiddels op het landgoed gevestigd had, hier debet 
aan. Beheerders reageerden hierop door in 2000 een groot 
deel van de weilanden weer het vroegere natte karakter terug 
te geven. Dit werd bereikt door stuwen en een artesische bron: 
grondwater welt door natuurlijke overdruk vanaf 27 meter 
diepte omhoog de sloten in. Een weidemolentje maalt zo-
nodig extra water op. In het broedseizoen wordt een onopval-
lend kunststof elektrisch rastertje op de slootkanten geplaatst 
om de vossen, maar ook katten en honden, buiten te houden. 
De vele hazen storen zich er niet aan.
In het voorjaar is vanaf de Noordermaatweg het geroep van 
kieviten, tureluurs en grutto’s van ver te horen. Ook zeldzamere 
vogels als zomertaling, wintertaling, slobeend, watersnip en 
kwartelkoning broeden er incidenteel.

Zie www.duinenenmensen.nl met film over Marquette.
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Fragment uit een kaart van de Heerlijkheid Heemskerk,  
vermoedelijk uit de 18de eeuw
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