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Verantwoording
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is ontwikkeld op initiatief
van de Minister van WVC 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 historisch 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, historischgeografisch en/of industrieel-archeologisch terrein;
• bouwstenen aandragen voor te ontwikkelen beleid van de drie
bestuurslagen 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 inventarisatie-gebieden 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 geografisce, sociaal-economische en
stedebouwkundige ontwikkelingen binnen het betreffende gebied c.q.
gemeente worden geschetst, toegespitst op de periode 1850-1940. Voorts
worden waardevolle gebouwen en ruimtelijke structuren uit de
betreffende periode in beeld gebracht.
De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente
Callantsoog. Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving Noorderkwartier worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850,1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventaris 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 bebouwingskarakteristiek
alsmede een verantwoording van de inventarisatie toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente Callantsoog zijn
verricht door mw. drs. N.C. van Goor, als projectmedewerker MIP
verbonden aan de provincie Noord-Holland.

I. Inleiding
De gemeente Callantsoog ligt in de provincie Noord-Holland, in het
MlP-inventarisatiegebied Noorderkwartier en grenst ten noorden aan de
gemeente Den Helder, ten oosten aan de gemeente Anna Paulowna,
ten zuiden en zuidoosten aan de gemeente Zijpe en ten westen aan de
Noordzee.
De grenzen van de gemeente Callantsoog zijn ontstaan uit de voormalige
heerlijkheid Callantsoog.
De gemeente heeft anno 1989 een oppervlakte van 2860 ha en bezit
2607 inwoners.
De gemeente Callantsoog bevat het dorp Callantsoog en de buurtschappen Croote Keeten en Abbestede.
Buiten de gemeente Callantsoog bestaat het MlP-inventarisatiegebied
Noorderkwartier uit de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna,
Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.
Per 1 januari 1990 is Callantsoog opgegaan in de gemeente Zijpe.
Ten behoeve van de inventarisatie is de gemeente Callantsoog opgedeeld
in de Ml P-deelgebieden:
Cal la ntsoog/Cal lantsoog
Callantsoog/Abbestede
Callantsoog/Grote Keeten
Callantsoog/Buitengebied
(Zie afbeelding 1.)

2. Bodemgesteldheid
De gemeente Callantsoog kent twee landschapstypen: het duinlandschap
en het aandiikingen- of polderlandschap.
Deze landschapstypen hangen samen met de manier waarop het grondgebied van de gemeente Callantsoog ontstaan is.
Het dorp Callantsoog (vroeger Callinge geheten) is ontstaan op een
langwerpige strandwal. Deze tijdens het Holoceen gevormde strandwallen lagen langs de gehele Nederlandse kust en groeide in westelijke
richting door aanstuiving. Aan de oostzijde van de strandwallen
ontstonden in het Subboreaal uitgestrekte moerassen waarin veen werd
gevormd.
Na 1100 na Chr. nam echter de activiteit van de zee sterk toe, waardoor
er grote delen van het bestaande strandwallen-complex en het veengebied werden weggeslagen.
In het noordelijk deel van Nederland (ten noorden van Bergen) werd de
strandwal op verscheidene plaatsen doorbroken en bleven de hoger
gelegen delen van de strandwal als duineilanden achter. Het dorp
Callantsoog kwam op het zo gevormde duineiland 't Oghe te liggen,
welke de kern van de latere gemeente Callantsoog ging vormen.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 10.)

2.1 Aandijkingenlandschap

Vanaf 1200 vonden rondom het duineiland 't Oghe aandijkingen plaats.
De eerste aandijking betrof de tegenwoordige Zandpolder, ten noorden
van het eiland, welke vóór 1328 plaatsvond.
Daarna ontstond begin 16de eeuw de Boskerpolder binnen de
Zandpolder, door de drooglegging van een wiel. In 1536 werd voorts de

Jewel, ten noordoosten van het eiland, bedijkt. Al deze bedijkingen
waren vooral bedoeld als extra bescherming van het eiland 't Oghe tegen

de zee.
Bij de aanleg van de Zijperzeedijk (1552) ten zuidoosten van Callantsoog,
welke de nieuw te vormen polder Zijpe tegen de zee moest beschermen,
werd de ten zuiden van het eiland 't Oghe gelegen strandvlakte door
middel van deze dijk verbonden met zowel het eiland als het vasteland
bij Petten (Pethem bi der Zipe). Door de Zijperzeedijk werd 't Oghe nu
dus ook verbonden met het vasteland.
Tevens werden er verbindingsdijken aangelegd tussen Callantsoog
(de Jewelpolder) en de Zijperzeedijk; de Noord- en Zuid Schinkeldijk. De
tussen deze dijken gelegen buitendijkse grond werd hierbij ingepolderd
en vormde de Uitlandsche Polder.
De Zand-, Bosker-, jewel- en Uitlandsche Polder heten te zamen Polder
Callantsoog.
In 1610 werd de Van Oldenbarneveltsdijk aangelegd tussen het voormalige eiland 't Oghe en het daar ten noorden van gelegen duineiland
Huisduinen (gemeente Den Helder). Door deze stuifdijk, die de dijken
van Westfriesland en de Zijpe moest beschermen, werd Huisduinen met
het vaste land verbonden.
Bij de Tweede Allerheiligenvloed van 1570 waren er enkele dijken en
duinen rondom Callantsoog gebroken. Zo ook de du in regel tussen het
dorp Callantsoog en het Dubbelduin (ten westen van waar later
Groot e Keeten kwam te liggen). Het zo ontstane gat in de duinen werd
het Oogmergat genoemd. Bij de aanleg van de Van Oldenbarneveltsdijk
besloot men om dit gat ook te dichten met een dijk. Deze dijk,

de Oogmergatsdijk geheten, werd eveneens in 1610 aangelegd.
In 1818 werd in het ten noorden aan de Polder Callantsoog grenzende
gebied, De '(Heerlijkheids)Landen onder Callantsoog' en de Polder
Het Koegras (of Buitenveld) drooggelegd. De drooglegging van deze
polders, gelegen tussen de Van Oldenbarneveltsdijk in het westen en de
nieuw opgeworpen Koegrasserzeedijk in het oosten, viel samen met de
aanleg van het Noordhollands Kanaal.
Het zuidelijk deel van de Polder Het Koegras behoort bij de gemeente
Callantsoog, terwijl het noordelijk gedeelte onderdeel is van de
gemeente Den Helder.
De 'Heerlijkheidslanden onder Callantsoog' werden in 1909 gereglementeerd onder de naam van Polder 't Hoekje.
De polders bestaan alle uit zand- en jonge zeekleigronden en hebben
een reliëf variërend van 0.3 meter - NAP in de polder Het Koegras tot
2.9 meter + NAP in het nollengebied ten westen van Abbestede.
De afwatering in de polders verloopt via de afwateringsvaarten
Scheidingsvliet en Callantsogervaart en het met deze twee in verbinding
staande Langevliet. De vaarten wateren alle uit op het in het oosten van
de gemeente gelegen Noordhollands Kanaal.
In de Uitlandsche Polder bevindt zich de al van oudsher aanwezige
Ringsloot voor de afwatering.
Rond 1850 ging de kunstmatige afwatering in de Polder 't Hoekje
(Heerlijkheidslanden onder Callantsoog) met behulp van twee molens.
Ook in de Boskerpolder bevond zich een molen voor de afwatering.
De Polder Het Koegras bezat enkele kleine watermolentjes, terwijl in de
overige polders de afwatering met behulp van sluisjes verliep.
In de periode tot 1940 verdwenen de molens in de Boskerpolder en
Polder 't Hoekje en werden vervangen door een motorgemaal. In de
overige polders bleven de sluisjes of kleine watermolens de afwatering
regelen.
Na de oorlog zijn alle watermolens evenals de gemalen verdwenen en
zijn alleen de sluisjes voor afwatering gebleven.
(Zie afbeeldingen 8 t/m 10.)

2.2 Duinlandschap
Het duinlandschap bestaat uit de oude kern van het eiland 't Oghe
(dat deel van de gemeente waar nu het dorp Callantsoog ligt) en
aanstuivingen in de vorm van duinen.
Door de aanleg van de eerdergenoemde Zijperzeedijk (1552) en de
Van Oldenbarneveltsdijk (1610) kon duinvorming optreden langs de kust
bij Callantsoog. Al eerder had zich aan de noordzijde van het eiland,
langs de Helmdijk (de noordelijke begrenzing van de Zandpolder), een
duinenrij gevormd.
Langs de Zijperzeedijk heeft zich na 1552, op het vrij brede strand ten
zuiden van Callantsoog, door aanstuiving een duinenrij ontwikkeld. In de
18de eeuw vond aansluitend hierop de vorming van twee meer westelijk
gelegen duinregels plaats. Tussen de meest westelijke buitenduinregel en
het middenduin onstond een vallei, Het Zwanenwater geheten. Deze
vallei omvat twee duinmeren welke door uitstuiving zijn ontstaan en is
sinds 1972 een natuurreservaat. Deze duinen ten zuiden van Callantsoog
heten de Zuidduinen.
Ten noorden van Callantsoog heeft zich langs de Van Oldenbarneveltsdijk
een duinenrij gevormd. Deze duinenrij is pas in de 18de eeuw goed tot
ontwikkeling gekomen en draagt thans de naam Noorderduinen.
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Het duinlandschap bestaat uit zandgronden en bezit een reliëf variërend
van 0.2 meter + NAP bij schietterrein Het Botgat tot 28.0 meter + NAP ter
hoogte van het dorp Callantsoog.
De duinen wateren op natuurlijke wijze af op de lagere duingronden en
het polderland.
(Zie afbeeldingen 8 t/m 10.)
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3. Grondgebruik
3.1 Agrarisch en niet-agrarisch
De gemeente Callantsoog kende rond 1850, met uitzondering van de
bebouwingskernen, een overwegend agrarisch grondgebruik.
In het poldergebied werd de grond voor het overgrote deel als weiland
voor veeteelt gebruikt. Ook kwamen er enkele nollen- en heidegebieden
in de polders voor (de zogenaamde 'woeste grond').
Dit betrof het nollen- en heidegebied Luttickduin ten noordoosten van
het dorp Callantsoog, het nollengebied bij Abbestede, de Oosternollen in
het zuidoosten van de gemeente en enkele nollengebieden in de Polder
Het Koegras. Voorts was er een enkele tientallen hectare groot bos,
Het Kooibosch, gelegen tussen Luttickduin en het dorp Callantsoog,
waarin zich een eendenkooi bevond.
Het duingebied bezat naast een zeewerende functie ook een agrarische
functie. Naast de gebruikelijke duinvegetatie kwamen er ook plaatselijk
heidevelden in de duinen voor. Van Het Zwanenwater, dat twee duinmeren bevat, is bekend dat het in het verleden in gebruik is geweest als
weide- en hooiland, maar dat er vanaf 1808 nog alleen schapen geweid
mochten worden.
De verkaveling in het poldergebied was, met uitzondering van de
nieuwere polders 't Hoekje en het Koegras, een onregelmatige blokverkaveling. Plaatselijk nabij oude dijktracés was op kleine schaal sprake
van mozaïekverkaveling. De verkaveling in de polders 't Hoekje en het
Koegras bestond uit grote blokvormige kavels maar kende geen bepaalde
systematiek. De kavelrichting in Polder 't Hoekje was afwijkend van die
in Polder Het Koegras en was gerelateerd aan de richting van de
Noord-Schinkeldijk en de Scheidingsvliet.
In de periode tot 1940 hebben zich in de gemeente Callantsoog noch in
het grondgebruik en noch in de verkaveling grote veranderingen voorgedaan. Het grondgebruik in het poldergebied bleef vrijwel hetzelfde al
nam rond 1894 de pluimveeteelt toe als gevolg van de malaise in de
boerenstand. Vanaf de jaren '30 kwam op zeer kleine schaal bloembollenteelt voor.
De nollengebieden in de Polder het Koegras werden na 1900 afgegraven
maar de verkaveling bleef vrijwel overal hetzelfde.
In het duingebied bleef het grondgebruik ook voor het grootste deel
gelijk zij het dat de functie van het weiden van schapen in het
Zwanenwater in de loop der tijd verloren ging en dat vanaf circa 1930 de
explotatie ten behoeve van het agrarisch gebruik beëindigd werd.
Dezeewerende functie van het duingebied werd vanaf 1899 versterkt
door de aanleg van strandhoofden. De strandhoofden moesten de afslag
van de duinen door de zee tegengaan en hiervoor werden in 1899 de
eerste strandhoofden bij Callantsoog aangelegd. Tussen 1900-1902 werden
strandhoofden tussen Callantsoog en Groot e Keeten aangelegd en tussen
1906-1930 meer noordwaarts tot aan Huisduinen. Tussen Callantsoog en
Petten zijn vanaf 1911 strandhoofden aangelegd. De strandhoofden
hebben de duinafslag slechts kunnen afremmen maar nooit kunnen
stoppen.
Na 1910 kwam het besef dat Callantsoog zich tot een badplaats kon
ontwikkelen en werd het vreemdelingenverkeer gestimuleerd.
Hierdoor kregen het strand en de duinen een meer recreatieve functie
en werden er vanaf circa 1936 houten zomerwoningen ten noordwesten
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en zuidoosten van het dorp (op het nollen- en duingebied) gebouwd
(zie 5. Ruimtelijke ontwikkeling).
Na de Tweede Wereldoorlog zette deze ontwikkeling zich verder door en
kreeg het duingebied steeds meer een recreatieve functie.
Dientengevolge werden er ook meer zomerwoningen in het duingebied
gebouwd en verrezen er vanaf de jaren '60 ook bungalow-parken in het
poldergebied. Met name ten zuiden van Croote Keeten en ten oosten
van Callantsoog verrezen er grote bungalow-parken in het polderland.
Het duingebied maakte na de oorlog nog meer veranderingen mee.
Zo werd na 1950 het militaire schietterrein Het Botgat aangelegd in de
duinvallei Het Botgat, ten westen van Groote Keeten. Hiervoor werden in
de duinvallei een verhardingsstrook, een startplaats voor vliegtuigjes en
enkele gebouwen en observatieplaatsen aangelegd.
De 573 hectare grond van het duingebied Het Zwanenwater (met daarin
de twee duinmeren) kwam na 1972 in handen van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten. Het Zwanenwater kreeg daarbij de
status van natuurreservaat. Vóór 1972 was Het Zwanenwater privé-bezit.
Het duingebied rondom Callantsoog heeft nooit een functie gekend voor
de drinkwatervoorziening.
Het poldergebied maakte na de oorlog eveneens grote veranderingen
mee. Naast het al eerder genoemde bouwen van bungalow-parken in de
polders, was met name de opkomst van de bloembollenteelt belangrijk.
De zanderige polders leenden zich uitstekend voor de bloembollenteelt
en vele boeren gingen er toe over hun graslanden te scheuren ten
behoeve van deze bloembollencultuur. Toch blijft de veeteelt een
belangrijke agrarische functie.
Onder invloed van ruilverkaveling is na de oorlog schaalvergroting
opgetreden.
3.2 Landschapsbeeld
Het landschapsbeeld in de gemeente Callantsoog wordt gedomineerd
door de duinen. Het reliëf rijke onbeboste duingebied, met een maximale
hoogte ten westen van het dorp Callantsoog, is overal vanuit het vlakke
polderland goed zichtbaar. De overgang van duinen naar polder wordt
geaccentueerd door een langs de duinvoet gelegen weg. In het duingebied is de vuurtoren De Kaap, ter hoogte van de Callantsogervaart, een
oriëntatiepunt.
In het polderland van de polder Callantsoog bepalen de plaatselijk
kromme wegen en sloten, de restanten van oude dijken, de her en der
verspreid liggende nollen en het Kooibosch het aanzien. De kerktoren
van het dorp Callantsoog vormt vanuit de polder een belangrijk
oriëntatiepunt.
In de nieuwere polders 't Hoekje en Het Koegras geven het strakke en
regelmatige patroon van dijken, wegen en waterlopen het gebied een
open karakter.
Een opvallend element in het landschap is de (gedeeltelijk afgegraven)
duinregel bij Croote Keeten ten zuiden van de Helmweg, op de grens
van Polder 't Hoekje en Polder Callantsoog.
Als men vanaf de Helmweg de Voorweg ingaat, rijdt men door deze
beeldbepalende duinregel heen.
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4. Infrastructuur
4.1 Wegen
Het wegennet van de gemeente Callantsoog heeft in de periode
1850-1940, behalve in kwalitatief opzicht, weinig veranderingen
ondergaan.
De wegen hebben alle, met uitzondering van de rijksweg N9 die langs
het Noordhollands Kanaal loopt en een regionale functie bezit, een
lokale en interlokale functie.
Het wegenpatroon in de oudere polder Callantsoog is, evenals het
dijken-, waterlopen- en verkavelingspatroon, als gevolg van dijkdoorbraken, verspoeling en verstuiving en het opnieuw bedijken van
verloren gegane gronden, onregelmatig. Enkele wegen liggen op dijken,
zoals de Helmdijk en de Noord- en Zuid Schinkeldijk.
In de nieuwere polders 't Hoekje en Het Koegras is het wegenpatroon
volgens de planmatige opzet van de polders aangelegd, waardoor de
rechte wegen, veelal vergezeld van vaarten, het regelmatige patroon van
de polders volgen.
In het duingebied bevonden zich in de periode 1850-1940 geen wegen,
met uitzondering van een enkele strandopgang.
In 1850 was alleen de weg langs het Noordhollands Kanaal verhard.
In de periode tot 1940 werden de doorgaande wegen binnen de
gemeente ook verhard, waarbij bekend is dat de Zuid Schinkeldijk en
enkele andere hoofdwegen in 1879 werden verhard. De wegen welke
door de nollengebieden liepen (onder meer de Mineweg, Voorweg,
Rechtendijk en Jeweldijk) bleven echter in deze periode zandwegen.
Tot op de dag van vandaag zijn deze wegen voor het grootste deel nog
niet verhard evenals een gedeelte van de Zwarteweg in de Polder
Het Koegras.
In 1924 werd de Duinweg van Callantsoog naar Croote Keeten en verder
naar Den Helder aangelegd. Deze doorgaande weg, op de rand van het
duingebied en de polder gelegen, was voorheen niet meer dan een
zandpad langs de duinen.
(Met de uitbreiding van het dorp Callantsoog na 1920 werden enkele
nieuwe straten binnen het dorp aangelegd.)
Anno 1989 is het wegenpatroon van de gemeente Callantsoog nog vrijwel
hetzelfde als in 1940. Wel zijn in het duingebied ten zuiden van
Callantsoog (Het Zwanenwater) enkele wandelpaden aangelegd.
In het duingebied tussen Callantsoog en Groot e Keeten is op het
voormalige traject van het werkspoor (zie 4.4) een fietspad aangelegd.
Verder bevinden zich in de duinen, met uitzondering van de
strandopgangen, geen fiets- of wandelpaden.
(Zie afbeeldingen 11 en 12.)

4.2 Wateren
De wateren en waterwegen in de gemeente Callantsoog hebben in de
periode 1850-1940 slechts een geringe verandering meegemaakt.
De wateren hadden uitsluitend een functie voor de afwatering, met
uitzondering van de zee welke een visserij-functie bezat. (De gemeente
Callantsoog bezat overigens in de beschouwde periode geen visserijfunctie meer.)
In de polders 't Hoekje en Het Koegras lagen in de periode 1850-1940
evenals nu de afwateringsvaarten Langevliet, Scheidingsvliet en
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Callantsogervaart naast de rechte polderwegen. Deze wateren hebben in
de MlP-periode geen verandering ondergaan. Aan de oostzijde van deze
twee polders loopt het Noordhollands Kanaal als oostelijke begrenzing
van de gemeente Callantsoog.
In de Polder Callantsoog bevond zich rond 1850 aan wateren de
Ringsloot ten zuiden van het dorp Callantsoog, het Molenwater parallel
aan de zuidzijde van de Noord Schinkeldijk met een aftakking richting
Abbestede en een moeras-achtig wiel in de noordoosthoek van de
Boskerpolder (ten zuiden van de Helmweg).
Dit moerassige wiel is blijkens kaartmateriaal tussen 1916 en 1943
drooggelegd. De overige twee wateren zijn tot op de dag van vandaag
nog intact, zij het dat de Ringsloot in een uitbreidingswijk van
Callantsoog is opgenomen.
In het duingebied Het Zwanenwater lag vanaf de 18de eeuw een duinmeer. In de periode na 1868 (kaart Kuyper) is dit meer door instuiving
van een paraboolduin in tweeën gesplitst. De zo gevormde twee duinmeren (het Eerste en Tweede Water) zijn te zamen 60 ha groot en de
grootste duinmeren van Nederland.
De duinmeren hebben vooral een natuurwetenschappelijke waarde en
hebben nooit gediend voor drinkwaterwinning.
(Zie afbeelding 13.)
4.3 Dijken en kaden

Van de dijken in de gemeente Callantsoog bezaten alleen de relatief lage
dijken langs het Noordhollands Kanaal in de periode 1850-1940 nog een
waterkerende functie. De overige dijken bezaten een toegevoegde
functie van landweg (Helmweg en Noord- en Zuid Schinkeldijk) of
hadden geen specifieke functie meer (de gedeeltelijk afgegraven en
gedeeltelijk als zandweg in gebruik zijnde Jeweldijk en Rechtendijk bij
Abbestede of de met duinen overstoven Van Oldenbarneveltsdijk en
Oogmergatsdijk).
De ten zuiden van de gemeente gelegen Zijperzeedijk (welke binnen de
gemeente Zijpe ligt) had de functie van slaperdijk.
In de functie's van de dijken is tot nu toe geen verandering gekomen.
(Voor ligging en patroon van dijken zie afbeelding 14).
(Zie afbeelding 14.)

4.4 Spoorwegen
De enige spoorweg die de gemeente Callantsoog heeft gekend was het
werk(smal-)spoor RWS (Rijkswaterstaat) voor materieelvervoer ten
behoeve van de kustverdediging.
Dit werkspoor werd aangelegd in 1899 toen men met het aanleggen van
de strandhoofden (de zogenaamde 'dammen') begon. Via het werkspoor
werd materiaal getransporteerd ten behoeve van deze aanleg en voor het
onderhoud van de duinen.
Het werkspoor lag in de duinen en liep van Huisduinen (gemeente
Den Helder) tot aan Camperduin (gemeente Schoorl). Binnen de
gemeente Callantsoog had het werkspoor zowel bij Croote Keeten als bij
Catlantsoog een aftakking. Van de aftakking bij Callantsoog is bekend dat
daar een zogenaamde 'karreloods' stond. Een berging voor het rijdend
materiaal; de ki(e)pkarren en lorries.
De aftakking bij Groot e Keeten liep door naar de Kolksluis (gemeente
Zijpe) bij het Noordhollands Kanaal, alwaar een laadplaats was voor het
materiaal dat per boot aangevoerd werd.
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Zo'n laadplaats bevond zich ook bij Sint Maartensvlotbrug (eveneens
gemeente Zijpe), welke aansluiting had op de aftakking van het werkspoor bij Sint Maartenszee.
Door het gebruik van auto's werd de spoorlijn in de loop der jaren van
minder belang. Eind jaren '50 werd de spoorlijn opgeruimd, alleen een
stukje voor het dorp Callantsoog werd tot 1961 nog door de KNZHRM
gebruikt voor het vervoer van de reddingsboot en het wippertoestel, een
apparaat waarmee de schipbreukelingen naar de reddingsboot kunnen
worden overgebracht.
Op het voormalige traject van het werkspoor tussen Callantsoog en
Groot e Keeten ligt nu een rijwielpad.
(Voor tracé voormalig werkspoor zie afbeelding 15.)
(Zie afbeelding 1S.)

17

18

5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen
De gemeente Callantsoog bestond in de periode 1850-1940 evenals nu uit
het dorp Callantsoog en de buurtschappen Groote Keeten en Abbestede
(of Abbestee). Daarnaast kwam in het buitengebied verspreid liggende
bebouwing voor.
Voor bevolkingsontwikkeling gemeente Callantsoog in de periode
1850-1940, zie tabel 1.
5.2 Callantsoog
Het dorp Callantsoog, gelegen in het zuidwesten van de gemeente
Callantsoog tegen de duinen aan, bestaat al van oudsher.
Oorspronkelijk lag het dorp op een strandwal welke voor de kust was
gelegen, maar bij de eerste Allerheiligenvloed van 1170 werd het eerste
dorp Callantsoog (toen nog Callinge geheten) weggevaagd. De strandwal
werd nu door het toenemen van de zee in verschillende duineilanden
opgedeeld en op één van deze eilanden ('t Oghe) kwam het tweede dorp
Callinge te liggen. De naam Callantsoog komt voort uit Callinge op
't Oghe.
Bij de tweede Allerheiligenvloed van 1570 echter werd het dorp wederom
weggevaagd. Kort na 1570 werd met de bouw van het derde dorp
Callantsoog begonnen, welke de kern is van het huidige Callantsoog.
Het dorp heeft zich sinds de 10de/11de eeuw in oostelijke richting
verplaatst daar door kustafslag het duineiland 't Oghe steeds meer in
oostelijke richting werd gestuwd. Dit proces is tot staan gekomen bij de
aanleg van de Zijperzeedijk (1552) en de Van Oldenbarneveltsdijk
(ofZanddijk)(1610).
Het huidige (derde) dorp Callantsoog ligt circa 5 km oostelijker dan het
eerste dorp Callantsoog.
In 1850 bestond het dorp Callantsoog uit niet meer dan 'De Buurt', het
huidige Dorpsplein.
'De Buurt' lag in een nollengebied en bestond uit een open stuk duinterrein met daar aan weerszijden van gelegen enkele stolpboerderijen,
landarbeiderswoningen, e.d. Tot circa 1910 zou Callantsoog nauwelijks
verdere uitbreiding van 'De Buurt' meemaken. Wel trof in de nacht van
10 op 11 september 1874 een grote brand het dorp. Hierbij werd de
gehele oostelijke zijde van 'De Buurt' (op het laatste huis na) verwoest.
De brand verwoestte in totaal 15 huizen, waaronder de pastorie, het
raadhuis, de herberg, het armenhuis en het dorpskoffiehuis. Na 1874
kwam er zodoende 'nieuwbouw' langs de oostzijde van 'De Buurt'. Deze
'nieuwbouw' bleef echter in dezelfde stijl als voorheen. Vanaf nu ging de
oostzijde van 'De Buurt'
'Nieuwe Laag' heten en de westzijde 'Oude Laag'.
Alhoewel Callantsoog al een school bezat werd er in 1873 een nieuwe
school gebouwd. De eerstgenoemde school werd in 1892 afgebroken.
Vanaf 1910, bij de opkomst van het badtoerisme, ging Callantsoog zich
uitbreiden. In 1883 was in de duinen bij Callantsoog al de 'Groote Villa'
verrezen, dit was de voorloper van de villa's welke vanaf het begin van
de 20ste eeuw in de duinen gebouwd zouden worden.
In 1914 kreeg' Callantsoog zijn eerste hotel, hotel 'Duinzicht' en in 1918
werd de V W in Callantsoog opgericht.
Door de groei van het toerisme kreeg Callantsoog meer welstand en nam
ook het verzorgingsapparaat van het dorp, dat tot dan toe nihil was, toe.
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Alhoewel de ligging en bereikbaarheid van Callantsoog niet erg gunstig
waren - Den Helder bezat namelijk Huisduinen als badplaats en Alkmaar
Bergen - nam het toerisme gestaag toe.
Vooral uit de omgeving van Schagen, en later na aanleg van de
Afsluitdijk ook uit de oostelijke provincies, kwamen de badgasten.
In 1923 werd Callantsoog op het electriciteitsnet aangesloten en in 1924
kwamen de eerste autobusverbindingen met Schagen en Den Helder tot
stand.
Vanaf het midden van de jaren '30 nam het toerisme pas echt een vlucht
in Callantsoog en werden er houten zomerwoningen voor de gasten
gebouwd in het duin- en nollengebied achter zowel de Oude als
Nieuwe Laag van het latere Dorpsplein. Ook werd begonnen met de
aanleg van het tracé van de latere Zeeweg.
De Tweede Wereldoorlog doorkruiste echter de ontwikkeling van de
badplaats Callantsoog. Als gevolg van de aanleg van de Atlantik-Wall
moest een groot deel van het dorp op last van de Duitsers worden
afgebroken. De demontabele woningen (zoals de houten zomerwoningen) mochten worden herbouwd op een stuk land aan de
Oosterweg ten noordoosten van het dorp en dienden als onderkomen
voor de gedupeerde dorpsbewoners. Dit dorpje zou in de volksmond
'Hollywood' gaan heten. De stenen villa's in het duingebied welke ook
afgebroken moesten worden, werden niet herbouwd.
In 1941 verwoestte een Engelse bom een huis aan de Oude Zijde en in
1943 ontplofde een munitiedepot aan de Zeeweg, waarbij een groot deel
van de bebouwing aan de Zeeweg en aan een deel van de Nieuwe Laag
verloren ging.
Door deze oorlogshandelingen was er na de oorlog weinig van de
vooroorlogse bebouwing in Callantsoog bewaard gebleven. Wel werd een
aantal van de houten zomerwoningen weer teruggeplaatst op hun
oorspronkelijke plek aan de Zeeweg of de Op 't Landtweg.
Naast nieuwbouw van de verloren gegane woningen ging Callantsoog
zich na de oorlog ook uitbreiden. Het toerisme kwam al vrij snel weer
op gang en er werden nieuwe zomerwoningen gebouwd. Maar ook de
bevolking zelf breidde zich, zij het zeer langzaam, uit, zodat uitbreiding
van het dorp plaatsvond langs onder meer de Zeeweg, Schoolstraat en
Dorpsweg. Vanaf het eind van de 50-er jaren zou het dorp zich verder
uitbreiden in noordoostelijke richting.
In de jaren 70 kwamen er ten zuidoosten en noordoosten van het dorp
grote nieuwbouwwijken en kreeg het dorp Callantsoog zijn huidige
omvang. Ook werd in deze periode het Dorpsplein, de oude kern van
het dorp, geheel vernieuwd naar de ideeën van die tijd.
Hierbij vond veel nieuwbouw plaats (onder meer het gemeentehuis en
postkantoor) en werd het plein opnieuw ingericht.
(Zie afbeeldingen 16 en 17.)

5.3 Groote Keeten

Het buurtschap Croote Keeten ligt aan de westzijde van de gemeente
tegen de duinrand aan, op de grens van Polder 't Hoekje en Polder
Callantsoog.
Bij de aanleg van de Van Oldenbarneveltsdijk in 1610 werd een
'bekwame keet' op de Helmdijk gezet die diende als onderkomen voor
de dienstdoende raden. Deze keet was het begin van buurtschap
Groote Keeten.
Groote Keeten heeft in de periode 1850-1940 geen wezenlijke
veranderingen meegemaakt, maar slechts uitbreiding van de bebouwing
langs de al bestaande structuur.
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Het buurtschap bestond van oudsher uit enkele boerderijen en
landarbeiderswoningen langs de Helmweg en de daaraan parallel
lopende, maar door een duinregel gescheiden, Achterweg. In de periode
1850-1940 werd wat van deze bebouwing vervangen en vond verdichting
plaats met onder meer een groot winkel/woonhuis/café-pand (1909),
melkfabriek 'De Onderneming' (1910) en een smederij (1911).
(Alle langs de Helmweg).
De opkomst van het toerisme in de gemeente na 1910 was in
Groote Keeten tot de oorlog nauwelijks merkbaar. Wel werd in 1924 de
Duinweg, welke van Callantsoog via Groote Keeten naar Den Helder liep,
door het buurtschap heen aangelegd. Langs deze Duinweg, die
aansluiting vond op een strandopgang, werden toen enkele eenvoudige
woonhuizen gebouwd.
Pas na de Tweede Wereldoorlog ging ook in Groote Keeten, dat door
zijn ligging bij een strandopgang voor de badgasten zeer gunstig lag, het
toerisme een rol spelen.
Uitbreiding van de bebouwing voor de inwoners zelf vond na de
Tweede Wereldoorlog niet meer plaats in Groote Keeten, maar wel
werden enkele woonhuizen en boerderijen tot vakantieverblijf ingericht.
Ook verscheen er ten noorden van Groote Keeten een camping en werd
in 1964 't Sandepark, een bungalowpark aan de zuidzijde van de
Achterweg, aangelegd.
(Zie afbeelding 18.)

5.4 Abbestede
Het buurtschap Abbestede is niet meer dan een kleine nederzetting
bestaande uit enkele boerderijen. Het buurtschap ligt in de
Polder Callantsoog langs een deel van de voormalige Rechtendijk.
In het verleden bevonden zich in Abbestede boerderijen behorende bij
de Abdij van Egmond. De naam Abbestede komt dus voort uit
Abbe(- Abdij) en Stede(= boerderij of hoeve).
Het buurtschap bestond in de periode 1850-1940, zoals al eerder gezegd,
uit enkele boerderijen.
In de periode na 1940 zijn enkele van deze agrarische bedrijven
vervangen door nieuwbouw, (zie 6. Bebouwingskarakteristiek).
5.5 Verspreide bebouwing
De gemeente kende in de periode 1850-1940, naast de drie bebouwingskernen, verspreid liggende bebouwing in het polderland.
Deze bebouwing betrof voornamelijk agrarische bebouwing in de vorm
van (stolp-)boerderijen en landarbeiderswoningen.
Daarnaast kwam er enkel woonhuis in het buitengebied voor.
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6. Bebouwingskarakteristiek
6.1 Callantsoog
Door de in 5. Nederzettingsstructuur geschetste ontwikkelingen in het
dorp Callantsoog is er weinig van de bebouwing uit de periode 1850-1940
overgebleven.
Het Dorpsplein bestaat uit nieuwbouw afgewisseld met sterk aangetaste
oudere panden. Alleen de voormalige boerderij Dorpsplein 33 en de
kleine voormalige landarbeiderswoning Dorpsplein 14 zijn nog goede
exponenten van de bebouwing zoals die hier in vroegere dagen heeft
gestaan.
Langs de Schoolstraat staan nog enkele voormalige landarbeiderswoningen in redelijke gave staat. Schoolstraat 4 (1861), met noklijn haaks
op de weg, is waarschijnlijk het oudste nog resterende woonhuis in
Callantsoog.
De al uit 1580 daterende kerk van Callantsoog heeft tot nu toe stand
gehouden. De kerk is het enige Rijksmonument in de gemeente
Callantsoog.
Aan de Zeeweg (oostzijde dorp) en de Op 't Landtweg (westzijde dorp)
staan nog enkele van de hier na de oorlog teruggeplaatste houten
zomerwoningen. Deze houten zomerwoningen bestaan uit één bouwlaag
op een rechthoekig of vierkant grondplan onder schilddak. Aan de
Zeeweg staan nog twee voorbeelden van houten zomerwoningen welke
in de stijl van de jaren '30 zijn gebouwd met een steil zadeldak. Voorts
bevinden zich langs de Zeeweg evenals langs de Dorpsweg nog enkele
andere voorbeelden van bebouwing van vóór de oorlog. Dit zijn
hoofdzakelijk eenvoudige woonhuizen met noklijn haaks op de weg en
onder zadeldak of mansardekap. Tussen deze woningen heeft na de
oorlog verdichting met nieuwbouw plaatsgevonden.
Op de Jewelweg hoek Brederodestraat bevindt zich te midden van de
nieuwbouw nog een stolpboerderij uit circa 1910, welke nu een
jeugdsociëteit is.
De overige bebouwing in het dorp Callantsoog is naoorlogs.
ah afbeelding 17.)
6.2 Groote Keeten
Opvallend in het bebouwingsbeeld van Groote Keeten is de boerderij
gelegen aan de Helmweg hoek Achterweg. Deze boerderij met zijn grote
kap domineert het beeld bij binnenkomst van Croote Keeten, maar is
echter na de oorlog qua interieur en exterieur zo aangepast aan zijn
huidige functie van vakantieboerderij, dat inventarisatie achterwege is
gebleven.
De overige bebouwing langs de Helmweg betreft een enkele gave
stolpboerderij c.q. stolpschuur (Helmweg 4 en 5) en een stolpschuur met
ervoor geplaatst woonhuis (Helmweg 10).
Voorts is de Helmweg verder bebouwd met een enkele min of meer
aangetaste voormalige landarbeiderswoning met noklijn evenwijdig aan
de weg en een langgerekt pand onder mansardekap (noklijn eveneens
parallel aan weg) waarin zich vroeger een winkel, café en woonhuis
bevonden.
Aan het einde van de Helmweg bevindt zich nog een boerderij onder
grote mansardekap, de voormalige melkfabriek 'De Onderneming', met
daarnaast een in 1911 gebouwde voormalige smederij. De overige
bebouwing langs de Helmweg is, evenals de bebouwing langs de
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Achterweg, nieuwbouw of betreft oudere maar sterk aangetaste panden.
(voornamelijk landarbeiderswoningen).
In de bocht van de in 1924 aangelegde Duinweg staan twee eenvoudige
woonhuizen onder zadeldak met noklijn haaks op de weg. Deze typische
jaren '20 woonhuizen zijn nog redelijk intact en hun vensters bevatten

veel glas-in-lood details.
(Zie afbeelding 18.)

6.3 Abbestede

In het buurtschap Abbestede staan nog twee stolpboerderijen uit de
periode 1850-1940 (Abbestede 6 en 8). De overige bebouwing in het
buurtschap is na de oorlog vervangen door nieuwbouw. Bij deze
nieuwgebouwde panden (welke woonhuizen zijn en geen agrarische
functie meer bezitten) is in de vorm rekening gehouden met het
voormalige agrarische karakter van het buurtschap. Zo is in één woonhuis
de stolpvorm terug te vinden. Vanuit het land gezien doet het buurtschap
ondanks de nieuwbouw nog steeds als een éénheid aan. Deze éénheid is
bewaard gebleven doordat de nieuwbouw qua stijl en schaal aangepast is
aan de oudere bebouwing en doordat er geen verdere verdichting of
nieuwbouw met grote landbouwschuren in het buurtschap heeft plaatsgevonden.
6.4 Verspreide bebouwing
De agrarische bebouwing in het buitengebied uit de periode 1850-1940
bestaat hoofdzakelijk uit stolpboerderijen, een boerderijvorm welke tot in
de 30-er jaren van de 20ste eeuw in Callantsoog gebouwd werd. Andere
typen boerderijen uit deze periode komen in Callantsoog nauwelijks
voor. Een uitzondering is 'De Kleiplaats' aan het Langevliet 2 in de Polder
Het Koegras.
Deze boerderij uit de jaren '20 bezit een bijna vierkant grondplan en
wordt gedekt door een ver naar beneden aflopend zadeldak.
Van de stolpboerderijen in het buitengebied zijn er nog slechts zeer
weinige gaaf; het merendeel van de boerderijen is in de loop der tijd
sterk verbouwd en aangetast. Aan de Rijksweg 10 staat nog een zeer gave
stolpschuur met woonhuis in de stijl van een rentenierswoning.
Daarnaast komen er in het buitengebied voormalige landarbeiderswoningen voor die, enkele uitzonderingen daargelaten, alle zeer
aangetast zijn.
Veel agrarische bebouwing is na de oorlog vervangen door nieuwbouw,
waardoor er relatief gezien vrij veel nieuwe agrarische bedrijven in het
buitengebied staan.
Een opvallend pand in het polderland is voorts een twee verdiepingen
tellende villa aan de Callantsogervaart 32. Deze in 1918 gebouwde villa
valt door zijn hoogte en grootte op te midden van de agrarische
bebouwing.
Aan de Rijksweg 12 staat nog een voor-oorlogse bollenschuur, waaruit
blijkt dat er vóór 1940 ook al op kleine schaal bollenteelt in de gemeente
voorkwam.
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Verantwoording inventarisatie
Bij de inventarisatie van de gemeente Callantsoog bleek dat er van de
'openbare' gebouwen in de gemeente uit de periode 1850-1940
(scholen, kerken, raadhuizen, postkantoren, e.d.), niets meer resteert.
Verder zijn in de kernen, van de weinige bebouwing die uit de periode
1850-1940 is overgebleven, de grotendeels gave en intact zijnde
voorbeelden, merendeels met lokaal-historische waarde, geïnventariseerd.
Een beeldbepalende of karakteristieke ligging kon een meerwaarde zijn
om een bepaald object te inventariseren. Van de vooroorlogse houten
zomerwoningen in het dorp Callantsoog zijn de gave exemplaren
geïnventariseerd, ondanks het feit dat deze woningen in de oorlog
verplaatst zijn geweest. Deze woningen zijn karakteristiek voor de
badplaats-ontwikkeling die Callantsoog heeft meegemaakt. In het
buitengebied zijn van de vooroorlogse agrarische bebouwing de gave en
redelijk gave voorbeelden geïnventariseerd. Dit betreffen boerderijen,
landarbeiderswoningen en een enkele bollenschuur. Naast gaafheid werd
bij de agrarische bebouwing ook gekeken naar ligging en hoofdvorm.
Ook een opvallend en gaaf voorbeeld van niet-agrarische bebouwing in
het buitengebied (de villa aan de Callantsogervaart 32) is vanwege zijn
uniciteit en gaafheid geïnventariseerd.
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Tabel
Tabel 1

laar
1851
1860
1870
1875
1880
1890
1900
1910
1920
1925
1930
1940

Bevolkingsgegevens gemeente Callantsoog 1850-1940.

Mannen

356
397
420
484
518
524
584

Vrouwen

Totaal

324
347
416
473
483
512
524

519
615
587
617
609
680
744
836
957
1001
1036
1108

Bron:
Databank bevolkingsgegevens. Instituut voor sociale geografie, Universiteit van Amsterdam.
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland

I
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IV
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Texel
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Westfriesland
Waterland
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Meerlanden
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IJmond en Zaanstreek
Noord-Kennemerland
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2. Gemeente Callantsoog rond 1858
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3. Gemeente Caliantsoog anno 1868
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4. Gemeente Callantsoog rond 1914-1916
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5. Gemeente Callantsoog rond 1943
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6. Gemeente Callantsoog rond 1959
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7. Gemeente Callantsoog rond 1983
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8. De Polder Callantsoog kort na 1612
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9. De Polder Callantsoog rond 1939
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10. De bodem van de gemeente Callantsoog

JONGF ZFF.KI.FIGRONDEN

ZANDGRONDEN

Kalkrijk en kalkhoudend

ZANDGRONDEN

lluniusunn en omliep ïu.iliü lmn\cus

Associatie: kalkhoudend en kalkarm
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Humusarm; arm zand
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I nicl Icmig fijn zand

Kalkarm, soms beneden 50 cm kalkhoudend
Humusarni en onJicp hunicus
Aflopend
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homogeen
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Complex: kalkrijk tot kalkarm
Humusarni en ondiep hunicus
Associatie van n o s 6. 10 en II met kalkarme duintjes
-;
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complex van zand tot lichte

klei

11. Hoofdwegen binnen de gemeente Callantsoog
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12. Huidige patroon van wegen, dijken en waterlopen in de Polder Callantsoog
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13. Waterwegen binnen de gemeente Callanttoog
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14. Dijken binnen de gemeente Callantsoog

\ \ \ \ 't— = dijk met waterkerende functie.

*—0 0 >- dijk met toegevoegde functie
van landweg.

= dijk zonder specifieke functie.
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15. Tracé spoorweg binnen de gemeente Callantsoog
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16. Ligging 'derde' dorp Callantsoog

5km

huidige kustlijn
huidige ligging van de dorpen
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17. Plattegrond dorp Callantsoog 1989
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18. Plattegrond buurtschap Groot e Keeten anno 1989
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iÓgetgolfbaanX^Tennisbaa

Sandepark
Callassande
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GROOTE KEETEN

MANEGE
Paardesportcentrum
tsoog "

Register
Callantsoog/Callantsoog
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047

Abbestederweg 13
Dorpsplein 14
Dorpsplein 31
Dorpsplein 33
Dorpsplein 36
Dorpsweg 18
Dorpsweg 29
Dorpsweg 38
Jewelweg 8
Op 't Landtweg 12, 14
Op 't Landtweg 15
Op 't Landtweg 25
Op 't Landtweg 27, 27a
Schoolstraat 4
Schoolstraat 6
Zeeweg 3
Zeeweg 9
Zeeweg 10
Zeeweg 11
Zeeweg 12
Zeeweg 19
Zeeweg 38
Zeeweg 41, 43

Boerderij
Arbeiderswoning
Woonhuis
Boerderij
Landarbeiderswoning
Elektriciteitshuisje
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Zomerhuis
Zomerhuis
Zomerhuis
Zomerhuis
Landarbeiderswoning
Landarbeiderswoning
Zomerhuis
Zomerhuis
Zomerhuis
Zomerhuis
Woonhuis
Zomerhuis
Woonhuis
Woonhuis

2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930

Landarbeiderswoningen
Boerderij
Boerderij

2884
2885
2886

Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Landarbeiderswoning

2931
2933
2934
2935

Boerderij
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Vuurtoren
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Schuilplaats
Landarbeiderswoningen
Landarbeiderswoningen
Boerderij
Boerderij
Boerderij

2887
2888
2889
2890
2890
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900

Callantsoog/Abbestede
001
002
003

Abbestede 1
Abbestede 6
Abbestede 8

Callantsoog/Groote Keeten
048
049
050
051

Duinweg 16, 17
Helmweg 5
Helmweg 10
Helmweg 11

Callantsoog/Buitengebied
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
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Abbestederweg 30
Callantsogervaart 21
Callantsogervaart 29
Callantsogervaart 32
Duinweg ong.
Helmweg 28
UngevHiet 1
Langevliet 2
Bij Langevliet 2
Langevliet 4
Langevliet 8
Langevliet 10
Langevliet 14
Nieuweweg 1

018
019
020
021
022
023
024
052
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Rijksweg 7
Rijksweg 10
Rijksweg 17
Scheidingsvliet 11
Scheidingsvliet 12
Voorweg 6
Zuid-Schinkeldijk 3
Zanddijk

Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Landarbeiderswoningen
Landarbeiderswoning
Dienstwoning
Grenspaal

2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
4455
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