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Verantwoording

Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is ontwikkeld op initiatief
van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om geheel
Nederland te inventariseren op het gebied van architectuur en stedebouw
uit de periode 1850-1940. Het project wordt, in samenwerking met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, uitgevoerd door de provincies en
de vier grote steden.

De doelstellingen van het MIP zijn:
• het verkrijgen van een landelijk overzicht van jongere bouwkunst en

stedebouw uit de periode midden 19de eeuw - Tweede Wereldoorlog;
• het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en

dorpsgezichten en monumenten van geschiedenis en kunst uit de
periode midden 19de eeuw - Tweede Wereldoorlog;

• basisgegevens aan te leveren voor wetenschappelijk onderzoek op
architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stedebouwkundig, historisch-
geografisch en/of industrieel-archeologisch terrein;

• bouwstenen aandragen voor te ontwikkelen beleid van de drie bestuurs-
lagen ten aanzien van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en
monumentenzorg en als basis voor planologische en stedebouwkundige
afwegingen;

• selectie- en registratie-activiteiten van de drie bestuurslagen ten aanzien
van objecten, ensembles, structuren en gezichten mogelijk te maken.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de provincies in regio's
onderverdeeld. Binnen deze inventarisatiegebieden wordt het werk per
gemeente verricht. Hiertoe wordt de gemeentelijke indeling van
14 maart 1988 (start MIP Noord-Holland) gehanteerd. Grenswijzigingen
van later datum worden bij de betreffende gemeenten vermeld.

Van elk inventarisatiegebied en van elke gemeente wordt een beschrijving
gemaakt waarin geografische, sociaal-economische en stedebouwkundige
ontwikkelingen binnen het betreffende gebied c.q. gemeente worden
geschetst, toegespitst op de periode 1850-1940. Voorts worden waarde-
volle gebouwen en ruimtelijke structuren uit de betreffende periode in
beeld gebracht.

De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente
Barsingerhorn. Voor geografische, sociaal-economische en cultuur-
historische ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving
West-Friesland worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventarisatie in het veld.

De gemeentebeschrijving volgt in de eerste vijf hoofdstukken het model
voor een regiobeschrijving van drs. L. Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988. Hieraan zijn een hoofdstuk stedebouwkundige
typologie, objecten/gebouwen/complexen alsmede een verantwoording
van de inventarisatie toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente Barsingerhorn zijn
verricht door mw. drs. N.C. van Goor, als projectmedewerker MIP
verbonden aan de provincie Noord-Holland. Aanvullende werkzaamheden
werden verricht door E. van Amersfoort, projectmedewerker MIP.

Haarlem, oktober 1989





I. Inleiding

De gemeente Barsingerhorn ligt in de kop van Noord-Holland in de
MlP-regio West-Friesland en bevat de dorpen Barsingerhorn, Kolhorn,
Haringhuizen en Wieringerwaard, alsmede de buurtschappen Poolland,
Kreil, Tin, Hogebieren en Nieuwesluis.

De huidige gemeente Barsingerhorn, welke 3912 ha. groot is, is bij de
gemeentelijke herindeling op 1 augustus 1970 ontstaan uit de toenmalige
gemeenten Barsingerhorn en Wieringerwaard.
(Zie a/beeldingen 2 en 3).

De gemeente Wieringerwaard omvatte de 17de-eeuwse gelijknamige
polder en is, van 1610 af (het jaar van drooglegging van de polder),
onafgebroken een zelfstandige bestuurseenheid geweest. Sinds 1795 had
het de status van gemeente.

De voormalige gemeente Barsingerhorn heeft een geschiedenis welke
langer teruggaat. In de middeleeuwen lagen in deze gemeente de bannen
Barsingerhorn en Haringhuizen, waaraan in het begin van de 15de eeuw
stadsrechten verleend werden; tezamen vormden zij "de stede
Barsingerhorn". Daarnaast maakten de dorpen Barsingerhorn en
Haringhuizen ook deel uit van de Hoge Heerlijkheid Schagen. Ondanks
deze stedelijke en heerlijke rechten behielden Barsingerhorn en
Haringhuizen toch hun eigen bestuur. Het dorp Kolhorn ressorteerde
hierbij onder het bestuur van het dorp Barsingerhorn.

In 1812, na de Franse Revolutie, werden Barsingerhorn en Haringhuizen
samengevoegd tot één gemeente, genaamd Barsingerhorn. In 1844, na de
bedijking van de Waard- en Groetpolder, werd de Waardpolder ook nog
bij deze gemeente gevoegd en kreeg Barsingerhorn zijn omvang welke het
behouden heeft tot de gemeentelijke herindeling van 1970.

De gemeente Barsingerhorn waarover we nu spreken bestond dus in de
inventarisatieperiode 1850-1940 uit de toenmalige gemeenten
Barsingerhorn en Wieringerwaard.

De gemeente Barsingerhorn welke de polder Wieringerwaard,
Waardpolder, Kaagpolder, Schrinkkaagpolder, Hooglandspolder en
Slikvenpolder omvat, wordt begrensd in het noorden door de gemeente
Anna Paulowna, in het westen door de gemeenten Zijpe en Schagen, in
het zuiden door de gemeente Niedorp en in het oosten door het
Waardkanaal welke de gemeente scheidt van de gemeente
Wieringermeer.

De gehele regio West-Friesland bestaat voorts uit de gemeenten Andijk,
Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Heerhugowaard, Hoorn,
Langedijk, Medemblik, Niedorp, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer,
Schagen, Sint Maarten, Sint Pancras, Stede Broec, Venhuizen,
Warmenhuizen, Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum.
Per 1 januari 1990 is de gemeente Barsingerhorn gedeeltelijk
samengevoegd met de gemeente Niedorp.
(Zie afbeelding 1)





2. Bodemgesteldheid

De bodem van de gemeente Barsingerhorn bestaat voor het grootste deel
uit jonge zeekleigronden. Alleen in het zuid-westen van de gemeente
bevinden zich ook oudere zeekleigronden.
De polder Wieringerwaard bestaat uit ondiep kalkarme en humusarme
kleigronden, terwijl de rest van de gemeente (de Waardpolder,
Slikvenpolder, Hooglandspolder, Schrinkkaagpolder en Kaagpolder)
kalkhoudende doch humusarme of matig humeuse kleigronden bezit.

De bodem van de kop van Noord-Holland is in het Holoceen ontstaan als
gevolg van de stijgingen (transgressies) en dalingen (regressies) van de
zeespiegel.
Langs de huidige Noordzeekust werden strandwallen en duinen gevormd
waarachter een binnendelta ontstond. De stroomgeulen in deze binnen-
delta zijn in de loop der tijd hoger komen te liggen dan het omringende
land. Deze inversie van het landschap trad op omdat het fijne materiaal,
dat ver van de bedding werd afgezet, klinkgevoeliger is dan het 'grove'
zandige materiaal vlakbij en in de bedding.
In perioden waarin minder overstromingen plaatsvonden trad veengroei
op achter de duinenrij. Er ontstond zo een omvangrijk veenkussen in de
kop van Noord-Holland.
Oorspronkelijk kon men zonder speciale voorzieningen op dit veen
wonen, maar door inklinking van de bodem kreeg men al gauw last van
grond- en zeewater. In eerste instantie zocht men de oplossing in kleine
(huis-) terpjes, zoals die in het zuid-westen van de gemeente nog wel te
vinden zijn (b.v. Koningsweg). Maar vanaf de 15de eeuw ging men over
tot de aanleg van dijken. Vanaf deze tijd verliep de afwatering van het
gebied, welke zich momenteel 1 tot 2 meter onder NAP bevindt, niet
meer natuurlijk maar kunstmatig.
Het veen dat zich oorspronkelijk aan de oppervlakte bevond is in de loop
der tijd door erosie, turfstekerij en oxidatie verdwenen.

De kunstmatige afwatering van de polders van de gemeente Barsingerhorn
(zowel de oude als de nieuwe polders) vond in eerste instantie plaats met
behulp van wind-watermolens. Vanaf het laatste kwart 19de eeuw werden
deze molens geleidelijk aan vervangen door stoomgemalen en later door
diesel- of electrische gemalen.
Bij Wieringerwaard is bijvoorbeeld nog een electrisch gemaal
(oorspronkelijk dieselgemaal) overgebleven, welke het water van de
polder Wieringerwaard spuit op de Boezem.
Bij Kolhorn ligt nog een gemaal uit 1927, welke een stoomgemaal uit
1871 als voorganger had.
(Zie afbeelding 4)
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3. Grondgebruik

In 1850 bestond het oude land van de gemeente Barsingerhorn
(de Kaagpolder, Schrinkkaagpolder, Hooglandspolder en Slikvenpolder)
overwegend uit grasland, waarbij veehouderij en veefokkerij de belang-
rijkste middelen van bestaan waren.
In de uit 1610 daterende polder Wieringerwaard kwam naast veehouderij
ook akkerbouw voor, terwijl in de rond 1850 ingedijkte Waardpolder
alleen maar akkerbouw en in uitzonderlijke gevallen bloembollenteelt
voorkwam. Deze polder beleefde rond 1870 een kortstondige periode van
meekrapcultuur.
Tuinbouw ontbrak in de gemeente in de periode 1850-1940 nagenoeg
geheel.

In het oude land bevindt zich een opstrekkende verkaveling welke is
ontstaan vanaf de verschillende dijken. Tussen de kavels in bevinden zich
sloten.
In de polder Wieringerwaard is een rationeel verkavelingspatroon te zien
van regelmatige rechthoekige kavels, welke worden begrensd door sloten
en wegen. Deze regelmatige, voornamelijk langgerekte kavels, dateren in
aanleg al uit 1610 (drooglegging polder Wieringerwaard) en bepalen de
afstand tussen de kaarsrechte wegen en daarmee tussen de bebouwing.
In de uit 1850 daterende Waardpolder bestaat de verkaveling eveneens
uit rechthoekige, regelmatig uitgelegde kavels. Deze kavels zijn alleen
groter en vaak vierkant van vorm in tegenstelling tot de kleinere,
langgerekte kavels in de polder Wieringerwaard.

In de periode tot 1940 vinden er weinig veranderingen plaats in het
grondgebruik (tabel I). Alleen neemt in de polder Wieringerwaard het
bouwland na 1900 geleidelijk toe, en dan met name voor de teelt van
granen, peulvruchten en handelsgewassen.
Bloembollenteelt en tuinbouw komen nu ook in beperkte mate in deze
polder voor, maar zijn nauwelijks noemenswaardig.
De verkavelingsstructuur in de gehele gemeente Barsingerhorn blijft in
deze periode hetzelfde en ook na 1940 ondervindt deze structuur geen
grote veranderingen.

Het landschap in deze gemeente geeft een open beeld te zien, waarbij de
schaal bepaald wordt door nederzettingen, boerderijen in het open land
al of niet omgeven door bossages, boerderijen meer gegroepeerd bij
elkaar op het oude land, dijken, kanalen, sloten, en dergelijke. Er is
weinig begroeiing, slechts in de buurt van de nederzettingen of afzon-
derlijke boerderijen.
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4. Infrastructuur

4.1 Landwegen

Het wegennet van de gemeente Barsingerhorn heeft in de periode
1850-1940 nauwelijks veranderingen ondergaan. Het merendeel van de
wegen was in 1850 al verhard, slechts een gering aantal kleine wegen is
in de periode tot 1940 verhard.
Er is in de periode 1850-1940 één weg bijgekomen in de gemeente,
te weten de weg langs het in 1936 gereed gekomen kanaal Schagen-
Kolhorn, welke de gemeente van west naar oost doorkruist. Tevens is
de huidige Sluizerweg in de polder Wieringerwaard in 1934, na het in
cultuur brengen van de Wieringermeer, doorgetrokken tot aan deze
nieuwe polder.

Het oude land van de gemeente Barsingerhorn heeft voornamelijk wegen
welke op de oude dijken liggen en in west-oost richting lopen. Dit is
onder meer het geval met de Heerenweg en de Westfriesedijk. Daarnaast
zijn er ook wegen welke in noord-zuid richting lopen en de dijkwegen
onderling verbinden. Al deze wegen hebben een locale functie. De enige
weg in het oude land met een interlocale functie is de weg langs het
kanaal Schagen-Kolhorn. Deze weg verbindt, evenals het kanaal, Schagen
met Kolhorn.
In de polder Wieringerwaard zijn de wegen kaarsrecht in de 17de-eeuwse
polder geprojecteerd. Zij liggen onder een rechte hoek ten opzichte van
elkaar. De voornaamste noord-zuid assen zijn de Walingsweg en de
Barsingerweg, terwijl de belangrijkste oost-west as de Noord- en
Zuid-Zijperweg is (verderop Sluizerweg geheten), welke een interlocale
functie heeft als verbindingsweg tussen de gemeenten Zijpe en
Wieringermeer.
De Waardpolder kent eigenlijk maar één weg, de Waardpolderhoofdweg,
waarlangs zich alle bebouwing van de Waardpolder heeft geconcentreerd.
Deze weg loopt in noord-zuid richting en verbindt Wieringerwaard met
Kolhorn. Deze weg is vlak na 1850 gereed gekomen, toen de polder goed
en wel ingedijkt was.
(Zie afbeeldingen 5 en 6)

4.2 Wateren

Water en waterwegen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de
gemeente Barsingerhorn. In 1850 grensde de oostzijde van de gemeente
Barsingerhorn (met name de Waardpolder) nog aan de Zuiderzee^
Kolhorn was via het Kolhornerdiep verbonden met de open zee. Het
Kolhornerdiep deed dienst als aanvoerroute en haven voor Kolhorn.
In het noorden van de polder Wieringerwaard lag, langs de Noordwester-
en Noorddijk, De Kolk. In De Kolk werd al het overtollige water van de
polder Wieringerwaard verzameld en gespuid op De Boezem, het water
dat de gemeente Barsingerhorn scheidt van de gemeente Anna Paulowna.
Langs de Heerenweg (een voormalige dijk), welke door het dorp
Barsingerhorn loopt, ligt de Westergraf tv aart of Mient. Deze vaart, welke
eigenlijk een wegsloot is, vormde rond 1850 de verbinding tussen
Schagen en Kolhorn.

Wanneer in 1929 de Wieringermeer wordt ingepolderd, ontstaat als
afscheiding tussen deze gemeente en de gemeente Barsingerhorn het
Waardkanaal. Dit kanaal behoort momenteel bij de gemeente
Wieringermeer. In de noord-oost hoek van de gemeente, op de kruising
van Waardkanaal en De Boezem, ontstaat dan de Pishoek.
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In 1934-36 wordt dwars door de gemeente Barsingerhorn, in west-
oostelijke richting, het kanaal Schagen-Kolhorn aangelegd. Nadat Kolhorn,
door de drooglegging van de Wieringermeer, niet meer als vissershaven
dienst kon doen, moest dit kanaal als handels- en verkeersroute dienen
van Schagen, via Kolhorn, naar Wieringerwerf.
Na de oorlog werd deze functie van het kanaal langzaamaan vervangen
door een recreatiefunctie. De recreatievaart ging gebruik maken van dit
kanaal om zo, via het Waardkanaal, het Amstelmeer en de Waddenzee te
bereiken.
(Zie afbeeldingen 5 en 6)

4.3 Dijken en kaden

De gemeente Barsingerhorn wordt doorsneden door de al uit de middel-
eeuwen daterende Westfriese Omringdijk.
Deze dijk was tot voor de inpoldering van de polder Wieringerwaard in
de 17de eeuw een waterkerende dijk. Nu heeft de dijk de functie van
landweg en is door zijn hoogte zeer karakteristiek voor het landschap van
Barsingerhorn.
Door het oude land loopt verder nog één dijk: de Heerenweg, welke
oost-west door het dorp Barsingerhorn loopt. Deze dijk was waarschijnlijk
voor het ontstaan van de Westfriese Omringdijk de waterkerende dijk.
Ook deze dijk is nu als landweg in gebruik.
De nieuwere polders Wieringerwaard en Waardpolder worden in het
westen omgeven door de Slikkerdijk, in het noorden door de Noord-
wester- en Noorddijk en in het oosten door de Vorstkade.
De Slikkerdijk, welke onder de gemeente Zijpe valt, heeft hierbij de
functie van landweg.
De Vorstkade en een gedeelte van de Noorddijk waren in 1850 nog
zeedijken. Maar in 1929 na de inpoldering van de Wieringermeer,
werden zij afgesloten van de Zuiderzee en kregen zij alleen nog een
waterkerende functie ten opzichte van het Waardkanaal en de Pishoek.
De dijk welke de polder Wieringerwaard scheidde van de zee voordat de
Waardpolder werd ingepolderd, is met deze inpoldering verdwenen.

4.4 Spoorwegen

Van 1898 tot 1935 heeft door de gemeente Barsingerhorn een spoorlijn
gelopen. Het spoor was van de tramlijn Schagen-Hoogwoud-Wognum,
welke in 1898 in gebruik werd genomen en vlak onder het dorp
Barsingerhorn doorliep.
In 1910 kreeg deze tramlijn vlak bij het dorp Barsingerhorn een aftakking
naar Wieringerwaard en Van Ewijcksluis. Dit traject liep voor een groot
deel door de gemeente Barsingerhorn.
Van zijn afsplitsing vlak onder het dorp Barsingerhorn liep de trambaan
recht omhoog naar het noorden, naar het dorp Tweewegen
(nu Wieringerwaard). De tram kruiste hierbij de Heerenweg,
Westfriese Dijk en Kruisweg, waar het stopplaatsen bezat.
In Tweewegen zelf had de tram een station, station Wieringerwaard.
Hiervandaan ging het tramtraject weer verder naar het noorden richting
Van Ewijcksluis (gemeente Anna Paulowna).
De exploitatie van de lijn was in handen van de Hollandsche Ijzeren
Spoorweg Maatschappij.
Doel van de tramlijn was te voorzien in de behoefte van transport-
middelen in dit hoofdzakelijk agrarische gebied.
Onderwijl hadden plannen voor de drooglegging van de Wieringermeer
vaste vorm gekregen, waarbij de lijn zou kunnen helpen bij de aanvoer
van bedijkingsmateriaal.
Door concurrentie van het toegenomen aantal autobusdiensten en het
vrachtvervoer over de weg is de tramlijn op 1 januari 1935 opgeheven.
De voormalige situering van het tramtracé in de gemeente kenmerkt zich
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nog door de ligging van het tramstation Wieringerwaard en de restanten
van enkele spoorbruggen.
De tramlijn heeft geen noemenswaardige invloed gehad op de ruimtelijke
ontwikkelingen van de gemeente.ontwikkelingen van de gemeente
(Zie afbeelding 6)
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S. Nederzettingsstructuur

5.1 Algemeen

De gemeente Barsingerhorn bestaat uit vier dorpen, meerdere gehuchten
(min of meer kernachtige concentraties) en verspreide agrarische
bebouwing. De agrarische bebouwing is op het oude land meer gecon-
centreerd, terwijl deze op het nieuwe land juist meer verspreid ligt in een
zekere regelmaat.
De vier dorpen zijn: Barsingerhorn, Haringhuizen, Kolhorn, en
Wieringerwaard. De drie eerst genoemde liggen op het oude land
(de voormalige gemeente Barsingerhorn) en laatst genoemde ligt in de
polder Wieringerwaard (voormalige gemeente Wieringerwaard). Tot onge-
veer 1960 heette dit dorp nog Tweewegen (waarschijnlijk in verband met
kruising Zijperweg-Molenweg).
Het aantal gehuchten of buurtschappen blijkt in de periode 1850 1940
steeds te wisselen.
Op de Militaire Topografische kaart uit 1858 zijn de volgende gehuchten
weergegeven: Den Horn, Slikkendijk, Molens, Walingswec Bdfsmgerweg,
De Kreil en Nieuwesluis. Op de topografische kaart uit 18**9 is hier nog
bijgevoegd het gehucht de Gouw.
Op de topografische kaart van 1916 valt Poolland als een meu* gehucht
op de kaart te zien, terwijl Den Horn, De Gouw, Slikkend*^ en
Walingsweg dan van de kaart verdwenen zijn.
Momenteel bestaat de gemeente Barsingerhorn uit de gehuchten Poolland,
Kreil, Hogebieren, Tin en Nieuwesluis.
Zie voor bevolkingsontwikkeling gemeente Barsingerhorn m d»- periode
1850-1940 tabel II.

5.2 Dorpen

5.2.1 Barsingerhorn
Het agrarische lintdorp Barsingerhorn is waarschijnlijk in de vroege
middeleeuwen ontstaan langs een zeedijk (de huidige Heerenweg).
Aan het begin van de 15de eeuw werden aan deze banne en de banne
Haringhuizen stadsrechten verleend. Zo vormden zij te zamen *dc stede
Barsingerhorn". Ook maakten Barsingerhorn en Haringhui/en deel uit van
de hoge heerlijkheid Schagen. De stadsrechtenverlening had bestuurs-
technische achtergronden en was niet bedoeld om een in functioneel en
morfologisch opzicht stedelijke nederzetting te creëren.
Barsingerhorn is een van west naar oost lopend lintdorp met als as de
Heerenweg en de daar ten noorden van liggende wegsloot (Mient).
Het dorp is grotendeels éénzijdig bebouwd en wel aan de zuidzijde van
de Heerenweg. Het noordelijke deel van het dorp was oorspronkelijk nog
buitendijks kwelder, maar na de voltooiing van de Westfriesedijk in de
14de eeuw kwam hieraan een einde.
Barsingerhorn heeft altijd een agrarische functie gehad; hierbij was vooral
de veehouderij een belangrijke bron van inkomsten.

In de periode 1850-1940 is hier nauwelijks verandering ingekomen.
Barsingerhorn bezat in de periode 1850-1940 twee kerken en een school.
De school en één kerk zijn heden ten dage verdwenen. Ook bezat de
gemeente twee korenmolens. Deze zijn kort na 1940 verdwenen. Van één
staat de molenromp er nog.
K\ met al hebben er nauwelijks functieveranderingen plaatsgevonden in
Barsingerhorn in de periode 1850-1940.
Wel is de bebouwing in het lintdorp in de periode 1850-1940 verdicht.
Stonden aanvankelijk de stolpboerderijen op ruime afstand van elkaar, in
de periode 1850-1940 zijn hier vele woonhuizen van verschillende soort
tussen gekomen.
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5.2.2 Haringhuizen
Haringhuizen kwam in de middeleeuwen al voor als banne.
In het begin van de 15de eeuw werden stadsrechten verleend aan de
banne Haringhuizen en Barsingerhom tezamen; zij vormden zo "de stede
Barsingerhorn".
Haringhuizen en Barsingerhorn bleven wel elk een gemeente op zich.
Pas bij het keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 werden Haringhuizen
en Barsingerhorn samengevoegd tot één gemeente: de gemeente
Barsingerhorn.
Het dorp is een lintdorp bestaande uit één straat, de noord-zuid lopende
Dorpsstraat, met aan weerszijden daarvan bebouwing. In het begin van de
19de eeuw was Haringhuizen nog een vissersdorp dat door een kreek via
Kolhorn met de Zuiderzee verbonden was.
Na de inpoldering van de Waard- en Groetpolder rond 1847 ging de
visserij als bron van inkomsten verloren en werd Haringhuizen een dorp
dat zich meer op de landbouw, met name veeteelt, ging richten. Tot nu
toe heeft het deze agrarische functie behouden.
Haringhuizen bezat in de periode 1850-1940 een school en een kerk.
De kerk dateert al uit de tweede helft 15de eeuw en is nu nog steeds een
markant teken in het dorp.

5.2.3 Kolhorn
Wanneer Kolhorn precies is ontstaan is onzeker, maar in belastingkohiers
uit 1494 en 1514 wordt Kolhorn genoemd als ligplaats of voorhaven voor
schepen uit Schagen. Op een kaart uit 1611 van Adriaan Anthonisz. is het
dorp Kolhorn al duidelijk zichtbaar.
Kolhorn ligt in een bijna haakse bocht van de Westfriesedijk (de voor-
malige zeewering). Voor de inpoldering van de Waard- en Groetpolder in
1847 lag het dorp vooruitgeschoven in zee.
De bebouwing concentreert zich langs de Oude en Nieuwe Streek, welke
binnen de Westfriesedijk liggen en er respectievelijk in west-oost en
noord-zuid richting parallel aan lopen. Ook de noord-zuid as van de
Westfriesedijk is voor een groot deel bebouwd.
Kolhorn is, door zijn open ligging aan de Zuiderzee, van oudsher een
vissersdorp. Ook de scheepvaart speelde een belangrijke rol in het dorp:
in de 17de eeuw het vervoer van goederen van en naar de rede van Texel
en in de 18de eeuw het veevervoer uit Wieringen en Friesland en turf-
vervoer uit de noordelijke provincies. Van dit turfvervoer getuigen nog de
turfpakhuizen op de Westfriesedijk. Na 1825 zijn deze vervoersfuncties
merendeel verdwenen en komt de nadruk voornamelijk op de visserij te
liggen.
Na de drooglegging van de Waard- en Groetpolder in 1847 werd de rede
van Kolhorn een binnenhaven in het Kolhorner Diep. In deze twee
nieuwe polders werd meekrap verbouwd die in Kolhorn werd verwerkt.
Na 1870 raakte deze industrie door de kunstmatige bereiding van de
kleurstof snel in verval. In de Waardpolder, welke tot Barsingerhorn
behoort, is van deze meekrapcultuur niets meer over.
Na de drooglegging van de Wieringermeer in 1930 raakte Kolhorn
afgesloten van de Zuiderzee en verloor het zijn functie als vissersplaats.
Kolhorn werd vanaf toen een dorp dat zich meer op de landbouw ging
richten.

In de periode 1850-1940 bezat Kolhorn twee kerken en een school,
waarbij één van deze kerken al uit de 17de eeuw dateerde. Beide kerken
zijn nu nog aanwezig.
Van de Oude en Nieuwe Streek is de structuur nog goed bewaard
gebleven. Dit gedeelte van Kolhorn is aangewezen tot beschermd dorps-
gezicht; een aanwijzing welke momenteel in procedure is.
In Kolhorn bevinden zich nog enkele oude visserswoningen uit de visserij-
periode.
(Zie afbeelding 7)
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5.2.4 Wieringerwaard
Het dorp Wieringerwaard ligt in de polder Wieringerwaard welke in 1611
is drooggelegd.
Na de drooglegging van de polder gingen de boeren zich hier vestigen.
Op een kaart uit 1644 zien we al een bebouwingsconcentratie nabij het
kruispunt Molenweg/Zijperweg.
Het betrof hier voornamelijk stolpboerderijen.
Een verdere uitbreiding van het dorp langs de Sluizervaart blijkt uit het
kadastraal minuutplan uit het jaar 1830. Deze uitbreiding bestond
voornamelijk uit kleine landarbeiderswoningen. Later zijn de gronden
tussen de boerderijen ook verder bebouwd en wel met stedelijk
aandoende panden als woonhuizen, notabelen woningen, etc.

De structuur van het dorp is die van een lintdorp met aan weerszijden
van de Sluizervaart bebouwing. Ook aan de daar op haaks staande
Molenweg bevindt zich aan twee zijden bebouwing.
Het dorp Wieringerwaard heeft tot ver in de jaren 50 van deze eeuw
Tweewegen geheten. De naam Wieringerwaard is dus van latere datum.
Het dorp heeft in de periode 1850-1940 nauwelijks functieveranderingen
ondergaan. Wieringerwaard is vanaf zijn ontstaan een agrarisch dorp
geweest en is dat nog steeds. In de periode 1850-1940 hebben er een
kerk en een school in het dorp gestaan. Deze twee gebouwen zijn nu nog
steeds in het dorp aanwezig. Ook is er vanaf het begin van deze eeuw
een melkfabriek in het dorp geweest. In deze fabriek is nu een graan-
handelbedrijf gevestigd.
In 1927 is een watertoren aan de Molenweg in Wieringerwaard gebouwd.

5.3 Gehuchten

5.3.7 Nieuwesluis
Nieuwesluis ligt in het uiterste noord-oosten van de gemeente op de dijk
welke de grens vormt tussen de polder Wieringerwaard en de Waardpolder.
Het gehucht is waarschijnlijk ontstaan vlak na de bedijking van de
Wieringerwaard in 1610.
Nieuwesluis is als vissersdorp ontstaan door zijn ligging aan open zee.
Na de inpoldering van de Waardpolder in 1847 verloor de dijk haar
zeekerende functie, maar het dorp bleef toch aan open water liggen.
Pas na de drooglegging van de Wieringermeer in 1930 had Nieuwesluis
geen direct contact meer met open zee en verloor het zijn vissersfunctie.
Het dorp heeft nu nog uitsluitend een woon- en recreatieve functie.
Nieuwesluis is een langgerekt dijkdorp met, in de periode 1850-1940,
aan weerszijden van de dijk bebouwing. Uit de vissersperiode resteren
nog enkele, nu vertimmerde, visserswoningen.

De overige buurtschappen (Poolland, Kreil, Tin en Hogebieren) zijn kleine
concentraties van agrarische bebouwing welke in de loop der tijd zijn
ontstaan. In de periode 1850-1940 ligt de bebouwing over het algemeen
in één of tweezijdige lintvorm; alleen bij Kreil ligt de bebouwing meer in
een komvormige concentratie.

5.4 Verspreide bebouwing

In de periode 1850-1940 is de bebouwing over de gehele gemeente ver-
spreid in de vorm van incidentele, dan wel in kleine groepjes bij elkaar
geplaatste, agrarische bedrijven en arbeiderswoningen. Langs de
Barsingerweg bevinden zich de rijkere landbouwbedrijven, welke om en
om afgewisseld worden door landarbeiderswoningen.
In de buurt van de Heerenweg bij Barsingerhorn bevinden zich nog
enkele huisterpen. Deze huisterpen dateren al uit de Middeleeuwen, maar
de bebouwing erop is van recentere datum.
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6. Stedebouwkundige typologie

In Barsingerhorn zijn er geen planmatige stedebouwkundige ontwikke-
lingen uit de periode 1850-1940.
In de periode 1850-1940 vond er voornamelijk verdichting en uitgroei
van de dorpen plaats. Vooral na 1900 werden veel woonhuizen tussen de
bestaande agrarische bebouwing
geplaatst.
Barsingerhorn : verdichting en uitgroei van de lintbebouwing langs de

Heerenweg.
Kolhorn : verdichting en uitgroei van de lintbebouwing langs

Nieuwe Streek, Oude Streek en Westfriesedijk.
Haringhuizen : verdichting van de lintbebouwing langs de

Dorpsstraat.
Wieringerwaard : verdichting en uitgroei van de lintbebouwing langs de

Zijperweg (noord-zuid) en Molenweg.
Nieuwesluis : verdichting van de lintbebouwing langs de Nieuwsluis.

Ook in het buitengebied vond op kleine schaal verdichting plaats.

In de gemeente Barsingerhorn is in de periode 1850-1940 nauwelijks
industrie ontstaan en hebben nauwelijks grote structurele ingrepen plaats-
gevonden.
Het bevolkingsaantal bleef in deze periode in de gemeente min of meer
stabiel.
(Zie afbeeldingen 7 a t/m c)
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7. Objecten/gebouwen/complexen

Buiten woonhuizen, boerderijen (zowel stolpboerderijen als anders-
soortige landbouwbedrijven), kerken, scholen en dergelijke werden in
deze gemeente ook gemalen, begraafplaatsen, turfboeten, bruggen,
sluizen, bedrijven, industrie en restanten van de voormalige tramlijn
geïnventariseerd.
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8. Verantwoording inventarisatie

Bij de inventarisatie van de gemeente Barsingerhorn zijn bijzondere
objecten uit de periode 1850-1940 zoals kerken, begraafplaatsen, (voor-
malige) raadhuizen, stations, scholen en andere openbare gebouwen over
het algemeen geïnventariseerd.

Woonhuizen van architectonische, architectuurhistorische en locaal-
historische waarde zijn steeds geïnventariseerd. Veel voorkomende typen
van woonhuizen en winkelpanden zonder bijzondere waarde worden
door enkele representatieve voorbeelden vertegenwoordigd.
Hierbij is geselecteerd naar plattegrond, kapvorm en bouwmateriaal.
Plattegrond
kapvorm
bouwmateriaal

haaks/parallel op de weg; symmetrisch/asymmetrisch
zadeldak/mansardekap
baksteen, kalkzandsteen, hout, etc.

De voor dit landelijke gebied bepalende landbouwbedrijven werden wat
ruimer geïnventariseerd, met name de voor deze streek karakteristieke
stolpboerderijen.
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Geraadpleegde werken

Beschrijving van de provincie Noord-Hol land, behorende bij de
Waterstaatskaart, bewerkt door de directie Algemene Dienst van de
Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage 1950.

De bodem van Noord-Holland, uitgave van de Stichting voor bodem-
kartering, Wageningen 1974.

Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50 000, uitgave van de
Stichting voor bodemkartering, Wageningen/Rijks Geologische Dienst,
Haarlem/1977.

Kuyper, ]., Gemeente Atlas van de provincie Noord-Holland 1869,
Groningen 1984.

Provinciale Monumenten Noord-Holland: Barsingerhorn, uitgave
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, Haarlem september 1987.

Rapport der Provinciale commissie ter bestudering van de gemeentelijke
indeling van Noord-Holland, deel 2: Kop van Noord-Holland en
West-Friesland, uitgave van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Haarlem 1951.

Waiboer, A.J., e.a., Honderd jaar Waard en Groet 1844-1944,
Winkel 1946.

Diverse bestemmingsplannen van bureau Bügel, Dubbeling en Partners
betreffende de gemeente Barsingerhorn.

Diverse kaarten van het Rijksarchief Haarlem.

Databank bevolkingsgegevens, Universiteit van Amsterdam.
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Tabel I

Landbouwgegevens van de voormalige gemeente Barsingerhorn
(dus zonder Wieringerwaard) in 1939:

702 ha akkerbouw
1.132 ha blijvend grasland

13 ha bloembollen
16 ha groente en fruit
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Tabel II

Bevolkingsgegevens gemeente Barsingerhorn. In de periode 1850-1940
bestond de huidige gemeente Barsingerhorn uit de gemeenten
Wieringerwaard en Barsingerhorn. Naar deze gemeenten zijn de
bevolkingsgegevens opgedeeld.

Barsingerhorn

jaar aantal mannen vrouwen

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

1.980
2.167
2.312
2.439
2.294
2.015
1.890
1.872
2.154
1.913

1.115
991
930
957

1.219
waarvan 1.016

1.179
1.024

960
915
935

Wieringerwaard

Jaar aantal mannen vrouwen

1851
1860 1
1870 1
1880 1
1890 1
1900 1
1910 1
1920
1930
1940

.000

.013

.253

.221

.160

.179

.151

.148

.171

.237

609
564
561
569
608

waarvan 639

651
615
590
579
563

Bron: Databank Universiteit van Amsterdam, vakgroep sociale geografie, 1988.
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland

I Texel NOORD HOLLAND

III Westfriesland
IV Waterland
V Amsterdam
VI Gooi en Vechtstreek

VII Meerlanden
VIII Zuid-Kennemerland

IX IJmond en Zaanstreek
X Noord-Kennemerland

/ i r o N O O K O - H O L L A H O I - T » I
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2. Gemeente Barsingerhorn 1869
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3. Gemeente Wieringerwaard 1868
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4. Bodemkaart

JONGE ZEEKLE1GRONDEN

Kalkrijk en kulkhouclcncl

Muimisnrin en ondiep nuilig luimcus

Allopcnd of homogeen

j f, I Kl«:iarni /and

i Meng /and en sterk /.uuiipo Klei

I . : ; j :-:r.r| tuuti^ zandige en lichte klei

r-'^'r» '•>':'} /.ware klei

Overwegend klcaim /and beginnend tussen V) en 80 cm

,0 1 complex x.in kleiip /anti tot Vlei

Overwegend kleunen /:ind bmnen ?l> cm

I ö I complex van klcup zatul lot klei

Veen beginnend lussen 40 en 80 nu

I 1} klciig /aml lol lichte klei

| ' ' n :•:-] liclile en niatip ?w;irc klei op zware klei

/.indipc klei en klei beginnend tussen 60 en 100 cm

u kleiarm lot m;itig kleiip fijn 7and

/w.it i - klei Itepinneml lussen (>0 en 100 cm

| '> | matig /.indipe en lichte klei op matig /.ware klei

I '•••' •'}*• '"•'•'[ ] nialip, /atulipc en lithlc klei op /eer zware klei

{• '•-, •>-<t."/::!"l lichte en matig /ware klei op /eer /.w.irc klei

Ondiep kalkarm
Humusarm en ondiep humcus

Aflopend of homogeen

is I kleiig zjind en sterk /andipc klei

I 30 I m.iiig /andige en lichle klei

|'.'•• r O ^ V ] complex van matig randigc tot zware klei

/.ware klei beginnend tussen 60 en I0o cm. soms op veen

I l l l i l l l j i l eindige klei en klei
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5. Barsingerhorn rond 1850

39



6. Gemeente Barsingerhorn in 1988
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7a. Topografische kaart 1983

V-H L
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7b. Topografische kaart 1983
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7c. Topografische kaart 1983
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Register

Gemeente Barsingerhorn\Barsingerhorn

001
002
005
003
006
007
062
008
0O9
063
004
064
010
011
065
066
067

Heerenweg Ongen.
Heerenweg 1
Heerenweg 10
Heerenweg 19
Heerenweg 24
Heerenweg 28;30
Heerenweg 36
Heerenweg 48
Heerenweg 50
Heerenweg 57
Heerenweg 59
Heerenweg 84;86
Heerenweg 128
Heerenweg 144
Heerenweg 166
Heerenweg 170
Heerenweg 202;204

Gemeente BarsingerhornXKolhorn

089
069
023
070
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
022
014
015
100
101
016
084
102
086
017
018
019
020
021

Keern 17
Kerkepad 14;16
Molenkolk 1
Molenkolk 2
Nieuwe Streek 4 TO
Nieuwe Streek 4-10
Nieuwe Streek 18-24
Nieuwe Streek 30
Nieuwe Streek 32
Nieuwe Streek 36 TO
Nieuwe Streek 48
Nieuwe Streek 54
Nieuwe Streek 54;56;58
Nieuwe Streek 62;64
Oude Streek 44
Waardpolderhoofdweg Ong.
Westfriesedijk Ong.
Westfriesedijk Ong.
Westfriesedijk Ong.
Westfriesedijk 68
Westfriesedijk 72a
Westfriesedijk 72
Westfriesedijk 88
Westfriesedijk 110
Westfriesedijk 112
Westfriesedijk 124
Westfriesedijk 138
Westfriesedijk 150

Gemeente BarsingerhornWVieringerwaard

049
050
088
026
082

Molenweg 42 BIJ
Molenweg 48
Noord Zijperweg Ongen.
Noord Zijperweg 2
Noord Zijperweg 9

Begraafplaats
Veestalling
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuis
Atelier/woning
Woonhuis
Opvangtehuis
Bouwbedrijf
Woonhuis;Bedrijf
Boerderij
Cafe;Woonhuis
Boerderij
Villa
Woonhuizen

Woonhuis
Kosterswoning
Brug en schutsluizen
Garagebedr.;Woonhuis
Schuur
Woonhuizen
Woonhuizen
Woonhuis
Woonhuis
Schuur/tuinhuisje
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen
Cafe;Woonhuis
Woonhuis
Begraafplaats
Schuur
Email Ie reclamebord
Reclamebord
Gemaal;Woning
Woonhuis
Woonhuis (?)
Woonhuis
Doopsgezinde kerk
Woning
Woonhuis
Dijkwoning
Woonhuis

Watertoren
Gemaal;Dienstwoning
Voetgangersbrug
Woonhuis
Notariskantoor

138
139
142
140
143
144
642
145
146
643
141
644
147
148
645
646
648

697
651
160
652
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
159
151
152
708
709
153
692
693
694
154
155
156
157
158

186
187
696
163
661
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083 Noord Zijperweg 19
027 Noord Zijperweg 22
028 Noord Zijperweg 23
029 Noord Zijperweg 26
030 Noord Zijperweg 27
087 Noord Zijperweg 29
031 Noord Zijperweg 33
032 Noord Zijperweg 44
033 Noord Zijperweg 52
034 Noord Zijperweg 55
84 Noord Zijperweg 60 BIJ
035 Zuid Zijperweg 1 7
036 Zuid Zijperweg 20
079 Zuid Zijperweg 22
037 Zuid Zijperweg 26
038 Zuid Zijperweg 27
039 Zuid Zijperweg 31
040 Zuid Zijperweg 32
041 Zuid Zijperweg 37
042 Zuid Zijperweg 42;41
043 Zuid Zijperweg 43
044 Zuid Zijperweg 56
045 Zuid Zijperweg 61
080 Zuid Zijperweg 63
046 Zuid Zijperweg 66
047 Zuid Zijperweg 69
081 Zuid Zijperweg 71
048 Zuid Zijperweg 74

Woonhuis
Woonhuis
O.L. School
Woonhuis
Woonhuis
N.H.-Kerk
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Transformatorstation
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhu i s;Postkantoor
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Boerderij
Graanhandelbedrijf
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis

Gemeente Barsingerhorn\Polder Wieringerwaard

051 Barsingerweg 1
052 Barsingerweg 5
053 Barsingerweg 6
054 Barsingerweg 10
071 Barsingerweg 11
055 Barsingerweg 22
056 Barsingerweg 24
057 Barsingerweg 25
058 Barsingerweg 31
073 Sluizerweg 8

Gemeente Barsingerhorn\Nieuwesluis

059
060
061

Nieuwesluis 5
Nieuwesluis 25
Nieuwesluis 31

Gemeente BarsingerhornXHaringhuizen

075 Dorpsstraat 13

Gemeente Barsingerhorn\Kaagpolder

074 Hemmerweg 2
012 Hemmerweg 5
068 Mieldijk 15

Boerderij
Landbouwbedrijf
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Landbouwbedrijf
Boerderij

Dijkhuis
Dijkwoning
Gevelsteen

Woonhuis

Boerderij
Gemaal;Woonhuis
Woonhuis

662
164
165
166
167
695
168
169
170
171
663
172
173
658
174
175
176
177
178
179
180
181
182
659
183
184
660
185

188
189
190
191
655
192
193
194
195
657

196
197
198

641

647
149
649
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Gemeente BarsingerhornXSIikvenpolder

013 Hogebierenweg 6 Boerderij 150
076 Westermoerbeek 3 Cemaal;Woonhuis 650

Gemeente Barsingerhorn\Waardpolder

077 Waardpolderhoofdweg 4 Boerderij 653
024 Waardpolderhoofdweg 15 Landbouwbedrijf 161
025 Waardpolderhoofdweg 22 Landbouwbedrijf 162
078 Waardpolderhoofdweg 27 Woonhuis 654

47



48



Colofon

Uitgave
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
Dreef 3, 2012 HR Haarlem
telefoon 023 14 31 43

Samenstelling
mw. drs. N.C. van Goor
Afdeling Cultuur en Educatie, Cluster Monumentenzorg
Dienst Welzijn, Economie en Bestuur

Vormgeving, zetwerk en drukwerk
Bureau Grafische Produktie
Centrale Bestuursdienst

Oplage
300 exemplaren

Haarlem, Februari 1994

49


