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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-Hol land) 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
Graft-De Rijp. Voor geografische, sociaal-economische en cultuur-
historische ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving
Waterland 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 Monu-
mentenzorg 1988. Hieraan zijn een bebouwingskarakteristiek en een
verantwoording van de inventarisatie toegevoegd.

De eerste vijf hoofdstukken van deze gemeentebeschrijving zijn
geschreven door R. Klip, als stagiair sociale geografie werkzaam bij de
provincie Noord-Holland. De inventarisatie werd uitgevoerd door
ir. R.L. Lourijsen, inventarisator jongere bouwkunst bij de provincie
Noord-Holland. Deze heeft tevens het hoofdstuk bebouwingskarakteristiek
geschreven.

Haarlem, januari 1991.





I. Inleiding

De gemeente Graft-De Rijp ligt in het midden van centraal
Noord-Holland en bestaat uit de dorpen De Rijp, Graft, West-Graftdijk,
Oost-Graftdijk en het buurtschap Noordeinde.
Het grondgebied van de gemeente bestaat uit (delen van) de volgende
polders en droogmakerijen: de Eilandspolder, de Polder de Graftermeer,
de Starnmeerpolder, de Saprneerpolder en de Polder Kamerhop.
De omvang van de gemeente is 1.357 ha, het aantal inwoners bedroeg
per 1 november 1990 5.445.
De gemeente Graft-De Rijp wordt begrensd door de gemeenten
(beginnend in het noorden en vervolgens met de klok mee draaiend)
Schermer, Beemster, Jisp en Akersloot. De huidige gemeente ontstond in
1970 door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Graft en
De Rijp.
Graft-De Rijp behoort tot het MlP-inventarisatiegebied (MlP-regio)
Waterland, waartoe voorts behoren de gemeenten (situatie vóór de
gemeentelijke herindeling van 1991): Schermer, Beemster, Zeevang,
Edam-Volendam, Katwoude, Monnickendam, Marken,
Broek in Waterland, Landsmeer, llpendam, Purmerend, Wijde-Wormer,
Wormer, jisp, Akersloot en Uitgeest.

De gemeente is ten behoeve van de inventarisatie opgedeeld in de
MlP-deelgebieden: Graft-De Rijp/De Rijp, Graft-De Rijp/Graft,
Graft-De Rijp/Noordeinde, Graft-De Rijp/West-Graftdijk,
Graft-De Rijp/Oost-Graftdijk, Graft-De Rijp/Buitengebied.
(Zie afbeeldingen 1 l/m 7)
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2. Bodemgesteldheid

2.1 Bodem

De bodem van de gemeente Graft-De Rijp bestaat uit veen, klei en
combinaties daarvan. Het grondgebied van de gemeente kent drie
verschillende landschapstypen: het waterrijk veenpolderlandschap met
strokenverkaveling, het veenpolderlandschap met meren en plassen en het
droogmakerijenlandschap.
In de 11de eeuw, ten tijde van de eerste bewoning, was in dit gebied op
de ondergrond van oude zeeklei een dik pak veen gegroeid. Het uit-
gestrekte veengebied werd doorsneden door vele veenstroompjes, die van
west naar oost liepen. Gedurende de late Middeleeuwen werden grote
delen van het veen door de Zuiderzee weggeslagen, en ontstonden onder
meer het Schermeer, de Beemster en het Starnmeer. Tussen deze water-
vlakten in lag het Schermereiland (de huidige Eilandspolder). Dit veen-
eiland, waar een paar meertjes op lagen (Sapmeer en Graftermeer), werd
in een aantal etappes tussen 1250 en 1356 bedijkt. Dit land, dat ten
opzichte van de nabij gelegen grote droogmakerijen Schermer en
Beemster hoog gelegen is, bestaat vooral uit venige, humusrijke klei.
De bodems van de lager gelegen drooggemaakte meren en meertjes
(Sapmeerpolder (1645), Polder de Graftermeer (1846), Polder Kamerhop
en Starnmeerpolder (beide 1642)) bestaan uit klei en venige klei. Bij de
droogmaking van het Graftermeer werden stukken veenrijk land ten
zuiden en ten westen ervan binnen de dijken gebracht, ter vervening.
De veenpolderlandschappen van de Eilandspolder liggen op gemiddeld
2.0 m -NAP, de droogmakerijen liggen lager, uiteenlopend van
3.3 m -NAP (Polder de Graftermeer) tot 4.3 m -NAP (de Sapmeerpolder).
(Zie afbeelding 8)

2.2 Afwatering

De afwatering van de gemeente Graft-De Rijp geschiedt geheel kunst-
matig. Rond 1 850 werd het gebied vooral met windmolens bemalen,
alleen de Polder de Graftermeer is na de droogmaking enige tijd met een
stoomgemaal bemalen. Dit voldeed echter niet aan de verwachtingen,
zodat al snel op windmolens werd overgestapt. Rond 1940 werd de
Eilandspolder door een motorgemaal bemalen (die taak is inmiddels door
een electrisch gemaal overgenomen). Het overige gebied werd rond 1940
en nu vooral door electrische gemalen drooggehouden. Alleen van een
vijzelmolen in de Polder Kamerhop bestaat nog een restant, de overige
grotere molens zijn verdwenen. In de Eilandspolder is verder nog een
groot aantal kleine windmolens actief. In de MlP-periode zijn tevens
twee stoomgemalen in bedrijf geweest.

Tussen 1850 en 1940, en nadien, is de afwatering nauwelijks veranderd.
De droogmakerijen die in de Eilandspolder liggen, wateren daar op uit.
De Sapmeerpolder gebruikt hiertoe een gemaal in de zuid-oosthoek van
de polder, en de Polder de Graftermeer een gemaal in zijn zuid-westhoek.
De Eilandspolder watert uit op de Beemsterringvaart, met een gemaal dat
even ten noorden van De Rijp staat. De afwatering volgt hier het patroon
van de oude veenstroompjes: van oost naar west. De Starnmeerpolder
wordt bemalen door een (sinds 1922 electrisch) gemaal dat het water naar
het Noordhollandsch Kanaal pompt. Het gemaal bevindt zich dan ook bij
de dijk van het Kanaal. De Polder Kamerhop watert uit op het
Spijkernauw, dat in rechtstreekse verbinding staat met het
Noordhollandsch kanaal. In 1922 werd hier een motorgemaal geplaatst,
dat in 1971 door een electrisch gemaal werd vervangen. Het gemaal staat
in de zuid-westhoek van de polder.



Op het grondgebied van de gemeente bevindt zich verder nog het gemaal
Juliana, dat echter alleen van belang is voor de afwatering van de
Schermer (zie gemeentebeschrijving Schermer).
(Zie afbeelding 9)
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3. Grondgebruik

3.1 Agrarisch

De grond in de gemeente Graft-De Rijp was tussen 1850 en 1940 (en ook
nu nog) voornamelijk als grasland in gebruik. Na 1940 vindt enige glas-
tuinbouw plaats. Enkele percelen worden momenteel als bouwland
gebruikt.

3.1.1 Veenpolders
De Eilandspolder kent twee landschapstypen (zie ook 2.1): een waterrijk
veenpolderlandschap met strokenverkaveling (ten noordoosten van de lijn
De Rijp-Craft-Noordeinde) en een veenpolderlandschap met meren en
plassen (het overige deel van de polder).
Het eerste gebied (Eilandspolder-oost) werd rond 1250 bedijkt.
Ontginning vond plaats vanaf de dijk tussen Craft en Noordeinde.
Er werden langgerekte kavels (1.250 m) uitgezet, waartussen sloten
gegraven werden. Deze dienden voor afwatering, als perceelsgrens en als
vaarweg. Bij het graven van de sloten werd gebruik gemaakt van de
bestaande veenstroompjes, zodat een grillig patroon ontstond. Langs de
achterzijde van de percelen werd een brede sloot gegraven,
de Rijper Gouw. Mede door het baggeren van de sloten (t.b.v. het be-
mesten van het land) en het afkalven van de slootkanten, werden de
sloten in de loop van de eeuwen steeds breder. Sinds de eerste ontginning
is het verkavelingspatroon nauwelijks veranderd.
Rond het westelijk deel van de Eilandspolder werd in de 14de eeuw een
dijk aangelegd. De verkaveling van dit jongere deel van de Eilandspolder
is veel onregelmatiger dan die van het oudere deel. Dit wordt verklaard
door de aanwezigheid van de vele meertjes, kronkelige slootjes en
plassen in het gebied. Hiertussen zijn perceelscheidingen getrokken. Sinds
de eerste ontginning (in de 16e eeuw) is er niet veel veranderd: tussen
1850 en 1940 is een aantal kavels vergroot, en na 1940 is in de buurt van
Oost-Graftdijk een grote camping aangelegd.
In 1850 was de Eilandspolder reeds enige eeuwen voornamelijk als
weiland in gebruik; pas na de invoering van stoomgemalen, in de tweede
helft van de 19de eeuw, werd op beperkte schaal tuinbouw mogelijk.
Deze concentreerde zich langs de bebouwing van De Rijp. Voor de
gehele Eilandspolder is een ruilverkaveling in voorbereiding. Aangezien
het gehele gebied als reservaatgebied is bestemd, lijkt de bestaande
kleinschalige verkaveling niet bedreigd.

3.1.2 Droogmakerijen
De Sapmeerpolder kent sinds de droogmaking (1645) een min of meer
blokvormige verkaveling. In de MlP-periode werd het gebied vooral voor
veeteelt gebruikt. Door een verbeterde bemaling werd op de kleibodem
later ook akkerbouw mogelijk.
De droogmaking van het Graftermeer (1846) was de eerste in
Noord-Holland waarbij een stoommachine werd gebruikt (zie ook 2.2).
Ook deze polder heeft een min of meer blokvormige verkaveling. Alleen
de zuid- en de westrand zijn onregelmatiger verkaveld. Deze gronden
behoorden voor de droogmaking van het meer tot het oude land, en
mochten verveend worden (zie 3.2). De Graftermeer is vooral als grasland
in gebruik.
Het Kamerhop vormde samen met het Starnmeer één grote plas. Deze
werd bij de droogmaking in 1642 in tweeën gedeeld om een vaarroute
van en naar Alkmaar te behouden. Het verkavelingspatroon van de Polder
Kamerhop is sindsdien niet veranderd en is min of meer blokvormig. Ook
hier overheerst de veeteelt.
De Starnmeerpolder is rationeel verkaveld, in langwerpige brede blokken,
opstrekkend vanaf de Middelweg. Ook hier is sinds de droogmaking niet
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veel veranderd. Opvallend zijn de vele greppeltjes die ter afwatering door
de blokken lopen. In het westen vindt na 1940 enige tuinbouw plaats, het
overige deel van de polder is grasland. Tijdens de MlP-periode was de
gehele polder nog grasland.

3.2 Niet-agrarisch

Een klein deel van de Polder de Craftermeer mocht na de droogmaking
van het Graftermeer verveend worden (zie ook 3.1.2). Dit is alleen tussen
1850 en 1940 op bescheiden schaal gebeurd. Verder vond tijdens de
MlP-periode en ook nu nog in de waterrijke Eilandspolder enige binnen-
visserij plaats. Naast vervening en binnenvisserij kende de gemeente geen
andere vormen van niet-agrarisch grondgebruik.
Na 1940 werden ten westen van Oost-Craftdijk en ten oosten van Craft
campings aangelegd.

3.3 Landschapsbeeld

Het landschap van de Eilandspolder is uitgestrekt, doorsneden met veel
vrij brede sloten, voorzien van rietkragen en verspreid gelegen groepjes
bomen. In het oostelijk deel zijn de percelen smaller dan in het westelijk
deel van de polder. Aan de horizon zijn de kerktorens van Graft, De Rijp
en Grootschermer zichtbaar.
De laaggelegen Polder de Graftermeer is een vlakke droogmakerij, met
een aantal verspreid staande boerderijen omringd door een haag van
bomen.
De Sapmeerpolder is een laaggelegen 'enclave' in de Eilandspolder, met
grasland zonder noemenswaardig reliëf. Hetzelfde geldt voor de Polder
Kamerhop.
Het deel van de Starnmeerpolder dat in de gemeente Graft-De Rijp ligt,
heeft een vlak, kaal landschap met lange, rechte sloten en greppels. In het
noorden zijn achter de dijk van het Noordhollandsch Kanaal de huizen en
de kerk van Oost-Graftdijk goed zichtbaar. In het westen wordt het zicht
onderbroken door een haag van bomen rond een kwekerij.
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4. Infrastructuur

4.1 Landwegen

Rond 1850 was de gemeente Graft-De Rijp niet aangesloten op het regio-
nale wegennet van Noord-Holland. Alle wegen waren slechts van lokaal
of interlokaal belang. De enige verharde wegen waren de weg door de
Starnmeerpolder (de Middelweg en de Graftdijkerweg), de weg vanaf
Spijkerboor naar De Rijp en de weg tussen De Rijp, Graft en Noordeinde.
De overige wegen (in de Polder de Graftermeer en langs het
Noordhollandsch Kanaal) waren onverhard.
In de waterrijke Eilandspolder ging - en gaat - veel transport over water.
Dit verklaart de geringe ontwikkeling van het net van landwegen. De
wegen volgen hier het patroon van de dijken. De wegen in de droog-
makerijen zijn aangelegd ter ontsluiting en volgen het overwegend
rechthoekige verkavelingspatroon.
Tussen 1850 en 1940 zijn alle wegen verhard en is het wegennet enigs-
zins uitgebreid. Alleen de Laanweg in de Starnmeerpolder werd niet
verhard en is nu een met gras begroeide kade, welke niet meer als weg in
gebruik is. De Polder de Graftermeer kreeg verbindingen met Graft en
West-Graftdijk.
Na 1940 werd de autoweg tussen Alkmaar en Purmerend aangelegd.
Komende vanuit de Beemster doorsnijdt deze weg het bestaande patroon
(zie ook 4.3), om voorbij West-Graftdijk aan te sluiten op de weg langs
het Noordhollandsch Kanaal. De na-oorlogse uitbreiding van De Rijp
bevindt zich voor een aanzienlijk deel langs deze weg.
(Zie afbeeldingen W en 11)

4.2 Wateren

De vele wateren in de gemeente Graft-De Rijp zijn vooral van belang
voor de afwatering. Het patroon is hier dan ook op gebaseerd. Vóór en
tijdens de Ml P-periode waren de meeste wateren ook als vaarwater van
belang, onder meer voor het transport van de veestapel. Het patroon van
de wateren is gedurende de MlP-periode niet gewijzigd.
In het westen, zuiden en oosten liggen de ringvaarten van respectievelijk
de Schermer, de Starnmeerpolder en de Beemster. Het noordelijk deel van
de ringvaart van de Starnmeerpolder, ook wel het Vinkenhop genoemd,
werd later een deel van het Noordhollandsch Kanaal. Dit is het enige
water in de gemeente dat met het oog op de scheepvaart is aangelegd
(zie ook 3.1.2). De ringvaarten van Schermer en Beemster hebben welis-
waar ook een verkeersfunctie (ook tussen 1850 en 1940), maar zijn
primair aangelegd ter afwatering van de droogmakerijen.
Vóór de droogmaking van het Graftermeer vormde dit meer een snelle
vaarverbinding tussen Graft en West-Graftdijk. De schutsluizen van
West-Graftdijk en De Rijp (beide van vóór 1850) maakten scheepvaart
tussen de Eilandspolder en de omgeving mogelijk.
De wateren in de Eilandspolder hadden naast hun afwateringsfunctie
(zie 2.2) ook een functie voor de binnenvisserij en het transport van de
veestapel. Dit laatste geldt met name voor de Rijper Gouw.
(Zie afbeeldingen 12 en 13)

4.3 Dijken en kaden

Alle dijken en kaden in de gemeente dateren van voor 1850 en hebben in
de eerste plaats een waterkerende functie. Het wegennet dat zich in de
loop der tijd ontwikkelde, gebruikte de dijken en kaden als basis. De
dijken en kaden zijn in de periode 1850-1940 allemaal intact gebleven;
pas na 1940 werd het eeuwenoude stelsel doorbroken door de aanleg van
de provinciale weg. Hiervoor moesten een deel van de Zuiddijk en een



deel van de ringdijk van de Craftermeer wijken. Oorspronkelijk diende de
dijk van de oostelijke Eilandspolder tussen Graft en Noordeinde tevens als
ontginningsbasis. Dit geldt ook voor de dijk langs het Noordhollandsch
Kanaal. De ringdijken van de Polder de Graftermeer en de Sapmeerpolder
en de dijk van de oostkant van de Eilandspolder hebben geen toe-
gevoegde functie. Alle andere dijken in de gemeente waren ook vóór
1850 als weg in gebruik.
(Zie afbeeldingen 14 en 15)

4.4 Spoorwegen

Op het grondgebied van de gemeente Graft-De Rijp zijn vóór, tijdens en
na de MlP-periode geen spoorwegen aangelegd. Wel liep tussen 1895 en
1931 de stoomtramlijn van Purmerend naar Alkmaar vlak langs de
gemeente. De lijn ging door de Beemster tot aan de Klaterbuurt, waar een
halte ten behoeve van De Rijp was, om vervolgens langs de ringvaart van
de Beemster naar het noorden af te buigen.

4.5 Militaire infrastructuur

Tussen 1880 en 1920 werd ter verdediging van de hoofdstad de
Stelling van Amsterdam aangelegd. Een kring van verdedigingswerken en
onder water te zetten polders diende de opmars van een eventuele vijand
te stuiten. De Eilandspolder was één van die polders en kwam in het
voorjaar van 1940 om die reden blank te staan. Ten behoeve van de
onderwaterzetting werd in de buurt van het gemaal van de Polder
Kamerhop een aparte inundatiesluis gebouwd, die samen met de
bestaande sluizen in West-Graftdijk en De Rijp het water van de
omliggende ringvaarten de Eilandspolder in kon laten stromen. Van de
sluis bestaat alleen nog een restant, maar in het terrein is de bijbehorende
structuur (zoals de kom vóór de sluis) nog duidelijk zichtbaar.
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5. Nederzettingsstructuur

5.1 Algemeen

Van oorsprong was de gemeente een veenontginningsgebied, waar de
landbouw de voornaamste bron van inkomsten vormde. Rond 1500 kwam
hier verandering in toen het Schermereiland zich tot een belangrijk
handelscentrum ontwikkelde. De haven van De Rijp bleek rond 1650
genoeg werk te bieden om de ongeveer 4.300 inwoners van de banne
Graft en de 5.000 inwoners van de banne De Rijp te kunnen onder-
houden. Rijper ondernemers financierden haringvloten en walvisvaarders.
Deze scheepvaart stimuleerde veel aanverwante nijverheid in het dorp.
Rond 1850 waren er nog enige restanten van de bloei, maar in 1895 werd
de laatste haringschuit verkocht en de laatste hekelarijen en
touwslagerijen sloten in het begin van deze eeuw de poorten.
De voornaamste bron van inkomsten tussen 1850 en 1940 werd gevormd
door de land- en tuinbouw. Daarnaast was er binnenvisserij en nijverheid.
De bevolking van de toenmalige gemeenten Graft en De Rijp nam tussen
1850 en 1940 gestaag af (zie tabel 1). Dit is waarschijnlijk te verklaren uit
de terugval van de scheepvaart, de crisis in de landbouw en de trek naar
de stad door de industrialisatie aan het eind van de 19de eeuw. Door de
bevolkingsafname werd het draagvlak voor voorzieningen (zoals winkels)
steeds smaller, niet alleen in de kleine dorpen maar ook in Graft en
De Rijp. Door de economische stagnatie werd niet veel nieuwbouw
gepleegd, zodat veel van de oude (vaak houten) panden behouden zijn
gebleven.

5.2 De Rijp

Het dorp De Rijp ontstond in het begin van de 15e eeuw, aan de noord-
kant van de door Graft gestichte vissershaven op de oever van het
Beemstermeer. De bebouwing concentreerde zich aanvankelijk langs
beide zijden van de dijk van de Eilandspolder, aan wat nu de Rechtestraat
is. Later volgde uitbreiding langs het Zuideinde. In de 17de eeuw werden
ten zuiden van de haven (nu Tuingracht) twee nieuwe havens aangelegd:
de Buizenhaven en de Balkenhaven. Door aanplemping van de veen-
stroken werd hier en ten westen van het Zuideinde bebouwing mogelijk.
Na de 1 7de eeuwse bloei verviel De Rijp tot een rustig dorp dat teerde op
de opgedane welvaart en waar veeteelt en tuinbouw de voornaamste
vorm van bedrijvigheid waren. Tussen 1850 en 1940 kwam in deze
situatie niet veel verandering. Ook de structuur van de nederzetting
veranderde niet, op enige verdichting, vervanging en uitbreiding van de
bebouwing na. Het bebouwingspatroon is voornamelijk gebaseerd op de
reeds bestaande dijken en sloten. Het dorp is wellicht het best te
omschrijven als een dichtbebouwde mengvorm van dijk-, lint- en
kombebouwing, waarbij de Kleine en Grote Dam het midden van de kom
vormen.
Na 1940 vond ten westen van de Zuiddijk nieuwbouw plaats. Sinds 1970
is de oude, waterrijke kern van het dorp beschermd dorpsgezicht.

5.3 Graft

De eerste vermelding van het dorp Graft dateert uit het begin van de
12de eeuw. Langs de oostzijde van de dijk die het oostelijk deel van het
Schermereiland tegen overstromingen moest beschermen, ontstond een
lintvormige nederzetting. Van hieruit werd de polder ontgonnen. Na de
omdijking van het westelijk deel van het eiland ontstond ook aan de
westzijde van de dijk bebouwing. Later breidde het dorp uit in de richting
van De Rijp.
In de 17de eeuw deelde Graft in de welvaart die voornamelijk door de
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haven van De Rijp gegenereerd werd. De welvaart uitte zich bijvoorbeeld
in de bouw van het raadhuis (1613). In die tijd ontstonden oostwaartse
zijstraatjes van de Raadhuisstraat, die omstreeks 1850 grotendeels
verdwenen waren. De neergang van De Rijp luidde tevens de neergang
van Graft in. Rond 1850 was het dorp weer een hoofdzakelijk agrarische
nederzetting. In de periode tot 1940 zette de achteruitgang zich langzaam
voort.
De structuur van de nederzetting was reeds voor 1850 bepaald, en is na
die tijd intact gebleven, op enige verdichting, vervanging en uitbreiding
van de bebouwing na. Craft heeft lintbebouwing langs beide zijden van
de Globdijk, Raadhuisstraat, Dorpsstraat en Grafterbaan, met enkele
zijtakken ten oosten van de Raadhuisstraat. De bebouwing heeft een vrij
hoge dichtheid. Na 1940 zijn ten zuiden van de Grafterbaan en ten
oosten van de Raadhuisstraat kleine nieuwbouwwijkjes ontstaan.

5.4 Noordeinde

Het huidige buurtschap Noordeinde stond vroeger bekend als het
Noordeinde van Graft. Dit geeft aan dat de ontstaansgeschiedenis van
beide nederzettingen nauw verbonden zijn. De oostelijke Eilandspolder
werd vanuit Graft en Noordeinde ontgonnen. Tijdens de ontginning van
de westelijke Eilandspolder ontstond ook aan de westzijde van de dijk
bebouwing. Sinds de 17de eeuw is er weinig veranderd in Noordeinde:
een voornamelijk agrarische gemeenschap met lintbebouwing langs beide
zijden van de dijk.

5.5 West-Graftdijk

Tijdens de ontginning van de Eilandspolder-West, in de tweede helft van
de 16e eeuw, ontstonden de dijkdorpen West- en Oost-Graftdijk. Van
oudsher was West-Graftdijk een voornamelijk agrarische gemeenschap,
met enige nijverheid. Ook dit dorp heeft redelijk gedeeld in de welvaart
van de 17de eeuw, en kende daarna achteruitgang.
De dijk wordt in West-Graftdijk onderbroken door een schutsluis, die de
verbinding vormde tussen de Vuile Graft (nu onderdeel van de ringvaart
van de Schermer en het Noordhollandsch Kanaal) en het Graftermeer.
De kerk is niet op de dijk gebouwd, maar op een terp. Doordat deze terp
vlakbij de knik in de dijk bij de sluis ligt, is een kleine komvormige kern
ontstaan. De Kanaaldijk heeft een beschut haventje gecreëerd. In 1921
werd een jachtwerf gebouwd. Tussen 1 850 en 1940 is de structuur van de
nederzetting nauwelijks veranderd, op enige verdichting, vervanging en
uitbreiding van de bebouwing na. Opvallend is dat de bebouwing langs
de Zuider- en Noorderstraat voornamelijk aan de waterkant stond en niet
aan de landzijde.
Na 1940 is ten oosten van de Zuiderstraat een nieuwbouwwijk aangelegd.
Door de aanleg van de autoweg Alkmaar-Purmerend is West-Graftdijk uit
het vroegere isolement getreden.

5.6 Oost-Graftdijk

Het dorp Oost-Graftdijk ontstond tegelijk met West-Graftdijk, maar is veel
kleiner gebleven. Opvallend is de dubbele lintbebouwing langs de
Kanaaldijk en de straat Oost-Graftdijk. Deze structuur is reeds voor 1850
ontstaan en sindsdien niet veranderd, op enige verdichting, vervanging en
uitbreiding van de bebouwing na (vooral na 1940).

5.7 Buitengebied

Rond 1850 was in de gemeente Graft-De Rijp nauwelijks sprake van
bebouwing buiten de kernen. In die situatie is niet veel verandering
gekomen. Tot 1940 ontstond langs de westelijke dijk van de Eilandspolder
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enige bebouwing, evenals in de pas drooggemaakte Graftermeer en langs
de Middelweg in de Starnmeerpolder. Na de MlP-periode is er niet veel
veranderd in het buitengebied.

(Zie afbeelding 16)
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6. Bebouwingskarakteristiek

6.1 De Rijp

Het overgrote deel van de bebouwing van het dorp dateert, zoals
beschreven in 5.1, van voor 1850. De grootste bouwaktiviteit ten tijde
van de MlP-periode heeft plaatsgevonden in de Rechtestraat en aan het
Oosteinde (vervanging en verdichting van de lintbebouwing). Enige
uitbreiding van bebouwing met een agrarische bestemming vond plaats
langs de Kerkstraaat, Venbuurt en Zuideinde. Gebouwen met een bedrijfs-
functie (loodsen en pakhuizen) werden voornamelijk langs de Tuingracht
en de stegen tussen de Kralingergracht en de Havenstraat gesitueerd.

De bebouwing in de Rechtestraat en Oosteinde kan onderscheiden
worden in arbeiderswoningen, middenstandswoningen, winkel-
woonhuizen, woningen voor notabelen, horecabedrijven en bijzondere
objecten. Opvallend in het straatbeeld is het verschil in perceelgrootte en
nokhoogte en de geringe afstand tussen de straatwanden.
De arbeiderswoningen zijn in houtskeletbouw uitgevoerd met een bak-
stenen gevel, soms met houten topschot. Deze woningen staan verspreid
tussen de overige bebouwing en nebben veelal één bouwlaag met zadel-
dak waarvan de noklijn haaks op de weg staat. In de gevel wordt soms
gele baksteen toegepast ten behoeve van decoratie en accentuering van
vensterpartijen, hoeken en lijsten.
De middenstandswoningen hebben een bakstenen lijstgevel, soms met
pleisterwerk en een bouwlaag met dubbele kapverdieping; in de achter-
tuin van enkele van deze woningen staat een in houtskeletbouw uit-
gevoerd tuinhuis. De winkelwoonhuizen zijn voornamelijk bij de kruising
Rechtestraat en kleine Dam gesitueerd. De perceelsbreedte- en nokhoogte
hebben dezelfde dimensie als die van de middenstandswoningen;
de glazen puien zijn symmetrisch. Opvallend is de enkele toepassing van
glasdecoraties in de bovenlichten in Art Nouveau en Art Déco stijl. Boven
de winkels bevindt zich een dubbele bouwlaag achter veelal een tuit-
gevel.
De woningen van notabelen liggen verspreid aan de noordzijde van de
Rechtestraat en in mindere mate aan het Oosteinde. Deze woningen
hebben twee bouwlagen, waarboven soms een mezzanino, onder samen-
gesteld dak. Deze woningen bevinden zich achter fraai gedecoreerde
trap- of lijstgevels. De pandekking van genoemde objecten is overwegend
rood van kleur. Bijzondere objecten zijn de Rooms Katholieke Kerk en
Pastorie (1860), de voormalige lagere school (1901) en het voormalig
postkantoor (1905) aan de westzijde van de Rechtestraat, de Lutherse Kerk
(1860) aan de oostzijde van de Rechtestraat en het voormalige Weeshuis
(1865) aan de Tuingracht. De bedrijfsgebouwen aan de oostzijde van
De Rijp zij veelal geheel uit hout geconstrueerd en hebben soms een
baksteengevel. Deze objecten hebben een of twee bouwlagen onder
zadel- of mansardekap; de noklijn staat haaks op de weg.
De stolpboerderijen in de kern zijn, met uitzondering van die aan de
rand, alle tot woonhuis verbouwd.
De oude bebouwing aan de Rechtestraat gaat via het Westeinde over in
die van de Crafterbaan en de Dorpstraat van Craft (met dezelfde
karakteristiek).

6.2 Graft

Het overgrtote deel van de bebouwing van het dorp dateert van voor
1850. De bebouwing uit de periode 1850-1940 ligt voor waar het de
Dorpsstraat betreft veelal tussen oudere en nieuwere panden, terwijl naar
het noorden (de Raadhuisstraat en de Globdijk) ten tijde van de
MlP-periode de grootste bouwaktiviteit heeft plaatsgevonden (vervanging



en verdichting van lintbebouwing). Tussen de moderne winkels in de
Dorpstraat zijn nog enige arbeiderswoningen (een bouwlaag onder zadel-
dak en de noklijn haaks op de weg), een voormalige school in
Waterstaatsstijl (1876), een voormalig weeshuis (1911) en een zeer hoog
transformatorhuisje (1918) gesitueerd.
De bebouwing aan de Raadhuisstraat en de Clobdijk heeft een agrarisch
karakter (langhuisstolp en vierkante stolp). De vierkante stolpboerderijen
hebben een verhoogde middenpartij en zijn veelal direct aan de weg
gelegen. Bijzondere objecten zijn de voormalige pastorie (1878) en een
beeldbepalend houten huis (Raadhuisstraat no. 2) op een langgerekte
plattegrond en een afgeschuinde voorgevel (1878).

6.3 Noordeinde

De bebouwing aan de westzijde van Noordeinde heeft een agrarisch
karakter en dateert grotendeels van voor 1850. De bebouwing aan de
oostzijde van Noordeinde heeft, naast enige verspreide agrarische
bebouwing een overwegend religieus karakter. Deze beeldbepalende
objecten zijn via smalle houten bruggen te bereiken. Naast elkaar zijn
hier gelegen: de Doopsgezinde Kerk (1873), Kosterij (1874) en de
voormalige pastorie (1862).

6.4 West-Graftdijk

De bebouwing uit de MlP-periode bestaat overwegend uit arbeiders-
woningen; deze woningen hebben een bouwlaag met kapverdieping en
een bakstenen- of houten gevelbekleding. Bijzondere objecten in
West-Graftdijk zijn de onderwijzerswoning (1878), de brugwachterwoning
(1900) met decoratieve baksteentoepassing, de voormalige pastorie (1877)
en de lagere school (ca. 1930).

6.5 Oost-Graftdijk

De bebouwing van Oost-Craftdijk is in de afgelopen decennia grotendeels
door nieuwbouw vervangen. Een enkel houten landarbeidershuis (1877)
en een hooihuis (1900) in de kern dateert nog uit de MlP-periode
gebouwd. Aan de Oostgraftdijk zijn enige stolpboerderijen (ca. 1880)
gebouwd. Bijzondere objecten in Oost-Graftdijk zijn de Doopsgezinden
Kerk (1870), de onderwijzerswoning (1885) en de voormalige pastorie
(1905).

6.6 Buitengebied

De bebouwing in het buitengebied van de gemeente Graft-De Rijp dateert
merendeels uit de negentiende eeuw en omvat bouwwerken ten behoeve
van de waterhuishouding en de landbouw.
In het noordoosten is het electrogemaal "Juliana" (1928) gelegen met
stijlkenmerken van de Amsterdamse School; aan het Oostdijkje staat het
voormalige stoomgemaal (1874) in Waterstaatsstijl en langs de Zuiddijk is
de voormalige poldermolen (1823) tot woonhuis verbouwd. De (sobere)
stolpboerderijen staan in de polder de Graftmeer verspreid, terwijl deze in
de Starnmeerpolder langs de Middelweg en de Starnmeerdijk gesitueerd
zijn.

20



Verantwoording inventarisatie

Bij de inventarisatie van objecten uit de MlP-periode in de gemeente
Craft-De Rijp is gekeken naar gaafheid, detaillering en de eventuele
architectuur- of lokaalhistorische waarde.
Gebouwen zoals scholen, kerken, postkantoren en raadhuis, zijn voor
zover uit de MlP-periode stammend, met een bijzondere functie integraal
opgenomen in de inventarisatie, alleen al op grond van hun historische-
functionele waarde.
Binnen de groep objecten in de kernen en het buitengebied is getracht
een overzicht te geven van de meest gave exemplaren van de
verschillende voorkomende types van woonhuizen en boerderijen. In de
kern van De Rijp zijn enige panden geïnventariseerd waarvan alleen de
voorgevel representatief is voor de MlP-periode. Daarnaast is een aantal
bijzondere objecten, zoals beschreven in de bebouwingkarakteristiek, in
het MlP-bestand opgenomen.
De gemeente Graft-De Rijp kenden in de periode 1850-1940 voor-
namelijk verdichting en uitbreiding van bebouwing langs de bestaande
infrastruktuur. Inventarisatie op basis van een stedebouwkundige typologie
werd derhalve niet relevant geacht.
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Tabel

Bevolkingsontwikkeling gemeente Gr aft-De Rijp 1850-1940.
(tot 1970 bestond de gemeente uit de gemeenten Graft en De Rijp)

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

Graft

1.547
1.584
1.588
1.562
1.573
1.480
1.383
1.296
1.192
1.211
1.174
1.137

De Rijp

2.064
2.104
2.021
1.946
1.932
1.737
1.546
1.479
1.466
1.449
1.372
1.375

Op 1 november 1990 bedroeg het aantal inwoners 5445.

Bron gegevens 1850-1940: Databank bevolkingsgegevens, Instituut voor
Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam.
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland
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2. Kaartbeeld gemeente Graft-De Rijp in 1858
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3A. Kaartbeeld gemeente Graft in 1866
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3B. Kaartbeeld gemeente De Rijp in 1866
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4. Kaartbeeld gemeente Graft-De Rijp in 1892/1904
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5. Kaartbeeld gemeente Graft-De Rijp in 1943
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6. Kaartbeeld gemeente Graft-De Rijp in 1983
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7. MlP-deelgebieden gemeente Graft-De Rijp
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8. Bodemkaart van gemeente Craft-De Rijp
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9. Waterstaatskaart van gemeente Graft-De Rijp
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10. Wegennet gemeente Graft-De Rijp rond 1850
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11. Wegennet gemeente Graft-De Rijp rond 1940
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12. Wateren gemeente Graft-De Rijp rond 1850
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13. Wateren gemeente Graft-De Rijp rond 1940
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14. Dijken en kaden gemeente Grafl-De Rijp rond 1850
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15. Dijken en kaden gemeente Graft-De Rijp rond 1940
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16. Wegen en straten in de kernen van gemeente Graft-De Rijp rond 1940
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Register

Gemeente Graft-De Rijp/De Rijp

001
002
003
004
005
006
007
008
009
01O
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
03 0
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041

Grote Dam t.o. 3
Havenstraat bij 6
Kerkstraat 15
Kerkstraat 25
Kerkstraat 29
Oosteinde 3
Oosteinde bij 5
Oosteinde 8
Oosteinde 14
Oosteinde 18
Oosteinde 22
Oosteinde 28
Oosteinde 30
Oosteinde 32
Oosteinde 37
Oosteinde 46
Rechtestraat 14
Rechtestraat 17
Rechtestraat 39
Rechtestraat 46
Rechtestraat 50
Rechtestraat 65
Rechtestraat 72
Rechtestraat 76
Rechtestraat 79
Rechtestraat 82
Rechtestraat 85
Rechtestraat 126
Rechtestraat 146
Rechtestraat 148
Rechtestraat 162
Rechtestraat 164
Rechtestraat 166
Tuingracht 3
Tuingracht 6
Tuingracht 16; 16A
Tuingracht bij 37
Venbuurt bij 2
Zuideinde 25
Zuideinde 27
Zuideinde 45

Gemeente Graft-De Rijp/Graft

042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053

Dorpsstraat 13
Dorpsstraat 26
Dorpsstraat 58
Dorpsstraat 60
Dorpsstraat 61
Groeneweg 4
Middelweg 2
Raadhuisstraat 2
Raadhuisstraat 8
Raadhuisstraat 9
Raadhuisstraat 16
Raadhuisstraat 20

Berging
Kotenloods
Woonhuis
Woning; Bedrijfruimte
Woonhuis met atelier
onbekend
Tuinhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woning
Woonhuis
Woonhuis
Opslagplaats
Woonhuis
Smederij en schuur
Woonhuis; Werkplaats
Kerk (Luthers)
Woonhuis
Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuis
Woonhuis
Kantoor
Kantoor
Woning
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woning; Koetshuisje
Bibliotheek
Pastorie
Kerk (R.K.)
Winkelwoonhuis
Pakhuis
Woonhuis
Dubbel woonhuis
Waterput met pomp
Schuur
Woonhuis
Woning
Woonhuis

Woonhuis
Woning; Vergaderr.; Kerk
Transformatorstation
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis

9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845

9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
9853
9854
9855
9856
9857
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054
055
056
057
058
059
060

Raadhuisstraat 21
Raadhuisstraat bij 24
Raadhuisstraat 25
Raadhuisstraat 26
Raadhuisstraat 41
Clobdijk 3
Globdijk 9

Gemeente Graft-De Rijp/Noordeinde

061
062
063
064
065
066
067

Noordeinde 9
Noordeinde 13
Noordeinde 14
Noordeinde 16
Noordeinde 18
Noordeinde 20
Noordeinde 36

Gemeente Graft-De Rijp/West-Graftdijk

068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080

Graftdijkplein bij 3
Graftdijkplein 1
Kanaaldijk 1
Kanaaldijk 75
Kanaaldijk 85
Kanaaldijk 91
Kanaaldijk 105
Noorderstraat bij 53
Zuiderstraat 31 , 33, 35
Zuiderstraat 59
Zuiderstraat 70
Zuiderstraat 81
Zuiderstraat 11 7

Gemeente Graft-De Rijp/Oost-Graftdijk

081
082
083
084
085
086
087
088

Oost-Graftdijk 27
Oost-Graftdijk 42
Oost-Graftdijk 43
Oost-Graftdijk 44
Oost-Graftdijk bij 45
Oost-Graftdijk 58
Oost-Graftdijk 72
Oost-Graftdijk 100

Gemeente Graft-De Rijp/Buitengebied

089
090
091
092
093

Oostdijkje 14
Ringdijk 2; 2A
Schermeer 3
Starnmeerdijk 5
Starnmeerdijk 7

Woonhuis
Hek; Lijkenhuisje
Woonhuis; Schuur
Woonhuis
Woonhuizen (2)
Veestalling
Boerderij

Geitenstal
Woning
Woonhuis
Woning
Kerk
Woonhuis
Woonhuis

Kerkhof; Berging; Waterput
Woning
School; Onderwijzerswoning
Berging
Woonhuis
Woonhuis
Woning; Houten brug
Schuur
Woningen (3)
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis

Kerk
Leegstaand
Woning
Hooihuis; Schuur
Berging
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij

Woning
Dubbel woonhuis
Gemaal
Woning
Boerderij

9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864

9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871

9872
9873
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884

9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892

9893
9894
9895
9896
9897
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