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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, 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 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 waardevolle gebouwen en ruimtelijke structuren uit de betreffende periode in
beeld gebracht.
De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente
Harenkarspel. Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische 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 is een verantwoording van de
inventarisatie toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente Harenkarspel 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, juni 1989

I. Inleiding
De gemeente Harenkarspel ligt in de provincie Noord-Hol land in het
MlP-inventarisatiegebied West-Friesland en grenst ten noorden aan de
gemeenten Schagen en Barsingerhorn, ten oosten aan de gemeente
Niedorp, ten zuiden aan de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en
Warmenhuizen en ten westen aan de gemeente Sint Maarten.
De oppervlakte van de gemeente bedraagt 2393 ha. en het aantal
inwoners ligt anno 1989 rond de 6190.
De gemeente Harenkarspel omvat de dorpen Dirkshorn, Tuitjenhorn,
Waarland en Kalverdijk en het buurtschap Kerkbuurt.
Het buitengebied, bestaande uit de Polder de Schagerwaard, Polder
Koetenburg, Polder de Woudmeer, Speketerspolder, Bleekmeerpolder,
Slootwaardpolder, Polder de Schaapskuilmeer, Boomerpolder,
Smuigelpolder, Voorpolder en een deel van de Ringpolder, is verdeeld in
weide- en bouwland.
Het dorp Dirkshorn bevindt zich in de noordwesthoek van de gemeente,
terwijl Tuitjenhorn en Kalverdijk in het westen en Waarland in het zuidoosten van de gemeente liggen. Het buurtschap Kerkbuurt ligt ten oosten
van Tuitjenhorn. Daarnaast is nog een concentratie van bebouwing te
vinden in het zuidoosten van de gemeente Harenkarspel bij het buurtschap Verlaat, dat overigens onder de gemeente Niedorp valt.
De gemeentegrenzen zijn in de periode 1850-1940 niet veranderd.
Per 1 januari 1990 zullen bij de gemeente Harenkarpel de gemeenten
Warmenhuizen en Sint Maarten gevoegd worden.
Buiten de gemeente Harenkarspel bestaat het MlP-inventarisatiegebied
West-Friesland uit de gemeenten Andijk, Barsingerhorn, Drechterland,
Enkhuizen, Heerhugowaard, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp,
Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Sint Maarten, Sint Pancras,
Schagen, Stede Broec, Venhuizen, Warmenhuizen, Wervershoof,
Wester-Koggenland en Wognum.
Ten behoeve van de inventarisatie is de gemeente Harenkarspel opgedeeld in de MlP-deelgebieden: Harenkarspel/buitengebied,
Harenkarspel/Dirkshorn, Harenkarspel/Kalverdijk, Harenkarspel/Kerkbuurt,
Harenkarspel/Tuitjenhorn, Harenkarspel/Verlaat en
Harenkarspel/Waarland.
(Zie afbeeldingen t t/m 6)

2. Bodemgesteldheid
De gemeente Harenkarspel is ontstaan uit vlakten van getijafzettingen
welke bestaan uit jonge en oude zeekleigronden, die beide kalkrijk en
kalkhoudend zijn.
De gemeente Harenkarspel is van oudsher een waterrijk gebied. Door
talloze overstromingen van de zee zijn in het verleden vele meren en
waterlopen binnen de gemeente ontstaan. De meren zijn voor het overgrote deel aan het eind van de 16de eeuw en in de eerste helft van de
17de eeuw drooggelegd. In de periode 1850-1940 herinneren alleen de
poldernamen nog aan deze meren (bijvoorbeeld Bleekmeerpolder en
Polder de Schaapskuilmeer).
De vele waterlopen binnen de gemeente Harenkarspel zijn in de periode
1850-1940 wel bewaard gebleven en maakten de gemeente tot een
vaarpolder bestaande uit landerijen ruimschoots omgeven door wateren.
Met de grootscheepse herverkavelingen welke tussen 1954 en 1979
plaatsvonden in het Geestmerambacht, het waterschap waartoe
Harenkarspel behoort, is de structuur van het gebied omgezet van een
vaarpolder in een rijpolder. De meeste waterlopen in de gemeente
werden bij deze herverkavelingen namelijk gedempt, het maaiveld van de
polders werd geëffend en het land herverkaveld. Tevens werd er een
nieuw wegennet aangelegd. Alleen de in het noorden van de gemeente
gelegen Polder de Schagerwaard behield zijn oude verkaveling.
De afwatering in de gemeente werd in de periode 1850-1940 voornamelijk
door molens en gemalen geregeld. Zo werden de Waarlandspolder,
Polder de Woudmeer, Slootgaardpolder en Polder de Schaapskuilmeer in
deze periode ieder door één molen bemalen, welke afwaterden op de
Raaksmaatboezem. De molen van de Waarlandspolder werd in 1878
vervangen door een klein stoomgemaal. Polder de Schagerwaard kende
vier molens welke eveneens afwaterden op de Raaksmaatboezem.
Het reliëf in de gemeente Harenkarspel varieert heden ten dage van
0.6 meter - NAP in het gebied ten westen van Tuitjenhorn tot
2.1 meter - NAP in de Polder de Schagerwaard.
(Zie afbeelding 7)
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3. Grondgebruik
3.1 Agrarisch
Rond 1850 is de landbouw, en dan met name de veeteelt, de belangrijkste vorm van agrarisch grondgebruik in de gemeente Harenkarspel.
In 1889 bevinden zich in de gemeente 552 ha bouwland tegen 1573 ha
grasland. Aan het einde van de 19de eeuw komt de tuinbouw op in de
gemeente ten koste van het bouwland en de graslanden. Zo bevinden
zich in 1910 in de gemeente 69 ha bouwland, 1424 ha grasland en
636 ha tuingrond. In 1930 zijn deze aantallen gewijzigd in 117 ha bouwland, 993 ha grasland en 1019 ha tuingrond.
Harenkarspel is dus in de periode na 1900 een echte tuinbouwgemeente
geworden. De tuinbouw concentreerde zich vooral in het zuidoosten van
de gemeente, rondom het als tuindersdorp bekend staande Waarland.
De opbloei van de tuinbouw werd onder meer veroorzaakt door de
landbouwcrisis van 1880-1890, de toenemende verstedelijking en toenemende bevolking, alsmede door de uitvinding van kunstmest. De
gemeente vormde een overgangszóne tussen het tuinbouwgebied dat ten
zuiden van de gemeente was ontstaan (Langedijk en omgeving) en het
veehouderijgebied in het noorden.
Voor de veiling van de tuinbouwprodukten was de gemeente in de
periode 1850-1940 aangewezen op de veilingen van Langedijk en
W'armenhuizen. De groenten werden voornamelijk met schuiten over
water naar de veilingen vervoerd (vaarpolder).
Na 1930 vond er een inzinking in de tuinbouw plaats als gevolg van de
Beurskrach van 1929. Het aantal hectare tuingrond daalde van 1019 ha in
1930 tot 739 ha in 1939. Na de Tweede Wereldoorlog ging het echter
weer geleidelijk beter in de tuinbouw, een tendens die zich lang heeft
voortgezet.
Grote veranderingen in het grondgebruik vonden echter pas plaats na
1960, na de herverkavelingen waarbij het waterrijke buitengebied van
Harenkarspel geheel tot bouw- en weiland werd gemaakt. Vooral de
tuinbouw ontwikkelde zich na de herverkavelingen snel in de gemeente.
Alleen in het noordelijk deel van de gemeente (rondom Dirkshorn en in
de Polder de Schagerwaard) bleef veeteelt het belangrijkste grondgebruik.
De verkaveling in de gemeente veranderde door de herverkavelingen van
een onregelmatige stroken- en mozaïekverkaveling in een rationele
verkaveling met grote rechthoekige blokkavels. Alleen de Polder de
Schagerwaard werd niet herverkaveld en behield zijn oorspronkelijke
regelmatige strokenverkaveling.
3.2 Niet-agrarisch
Met uitzondering van de bebouwingskernen, kende de gemeente geen
niet-agrarische functie van het grondgebruik in de periode 1850-1940.
De visserij had in de periode 1850-1940 nog een zeer kleine bestaansfunctie binnen de gemeente.
Na 1940 hebben de dorpen Dirkshorn, Tuitjenhorn en Waarland zich
uitgebreid met nieuwbouwwijken ten koste van de voorheen agrarisch
gebruikte gronden. Ook kreeg een deel van de gronden een recreatieve
functie. Zo werd ten zuiden van het dorp Waarland na 1940 een zwembad aangelegd en verrezen na 1940 ten westen van de dorpen Dirkshorn
en Tuitjenhorn bungalowparken. Ten noorden van het dorp Kalverdijk is
een grootschalige camping aangelegd op voormalige landbouwgrond.
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3.3 Landschapsbeeld
In de periode 1850-1940 gaf het landschap in de gemeente Harenkarspel
een open beeld te zien van wei- en (tuin)bouwlanden met vele vaarten en
wateren ertussen.
Naast de bebouwingskernen Dirkshorn, Tuitjenhorn, Kerkbuurt, Kalverdijk
en Waarland, werd het aanzicht van het landschap in die periode bepaald
door de hoger gelegen dijken rondom de voormalige meren. Deze dijken
zijn bij de herverkavelingen geslecht.
Er bevond zich, behalve in en rond de bebouwingskernen, weinig
begroeiing in de gemeente.
De na-oorlogse verandering van vaar- naar rijpolder als gevolg van de
herverkavelingen betekende dat het element water sterk naar de achtergrond verdween in het landschapsbeeld.
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4. Infrastructuur
Het wegen- en waterwegennet van de gemeente Harenkarspel heeft in de
periode 1850-1940, behalve in kwalitatief opzicht, vrijwel geen veranderingen ondergaan.
De gemeente bezat in de periode 1850-1940 wegen welke de polders
ontsloten (bijvoorbeeld de Slootgaardweg in de Polder Slootgaard en de
Middenweg in de Polder de Schagerwaard) en wegen welke de
bebouwingskernen onderling verbonden (bijvoorbeeld de Oosterdijk,
Kalverdijk en Koorndijk). Deze laatste categorie wegen was veelal op
dijken gelegen.
Rond 1850 waren alleen de Middenweg en de wegen op de Oosterdijk,
Kalverdijk, Koorndijk en Geestmerambachtsdijk (nu Ambachtsdijk genaamd)
verhard. De overige wegen werden in de periode tot 1940 verhard.
Alle wegen bezaten een locale of interlocale functie.
In de periode tussen 1866 (kaart Kuyper) en circa 1910 werd er een weg
ten westen van het dorp Waarland nieuw aangelegd richting de
Slootgaardpolder.
Wat de waterwegen betreft zijn de slootjes en grotere vaarsloten ontelbaar
geweest binnen de gemeente in de periode 1850-1940. Deze wateren
bezaten voornamelijk een verkeers- en afwateringsfunctie.
De oostelijke grens van de gemeente wordt gedeeltelijk gevormd door de
Boomervaart, een zijvaart van het Kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn dat
aan de zuidzijde door de gemeente loopt. Dit kanaal Alkmaar
(Omval)-Kolhorn is in 1941 gereed gekomen in het kader van het
Westfries kanalenplan en verbindt Alkmaar met het Kolhornerdiep.
Binnen de gemeente Harenkarspel volgt het kanaal het tracé van de
voormalige ringvaart van de Heerhugowaard.
De Boomervaart maakt onderdeel uit van de Ringvaart om de polders
Slootgaard, Waarland, Speketers, Bleekmeer en Schaapskuil.
In de periode 1850-1940 bevonden zich rondom de meeste voormalige
meren binnen de gemeente nog dijken. Deze dijken, die geen waterkerende functie meer bezaten behalve ten opzichte van de ringsloot,
bezaten al dan niet een toegevoegde functie als landweg.
Bij de herverkavelingen van na de Tweede Wereldoorlog is het merendeel
van deze dijken geslecht en zijn alleen de dijken aan weerszijden van de
ringsloot en rondom het kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn (alle met een
waterkerende functie) blijven bestaan, evenals een gedeelte van de dijken
rondom de Polder de Schagerwaard. De dijken met een toegevoegde
functie van landweg als de Oosterdijk, Koorndijk, Kalverdijk en
Ambachtsdijk, zijn meer in naam als dijk blijven bestaan dan dat ze nog
als dijk in het landschap herkenbaar zijn (met uitzondering van de
Ambachtsdijk).
In de periode 1850-1940 hebben er zich dus geen grote veranderingen in
de infrastructuur van Harenkarspel voorgedaan. Pas bij de herverkavelingen van na de Tweede Wereldoorlog zijn grootscheepse veranderingen
in de infrastructuur van de gemeente opgetreden. Zo zijn er met name
vele nieuwe wegen in het tot rijpolder herverkavelde buitengebied van
Harenkarspel aangelegd. Deze nieuwe wegen hebben veelal een recht
verloop en vormen te zamen met de oude wegen (welke tijdens de herverkavelingen soms iets zijn gewijzigd) een uitgebreid ontsluitingsnet
binnen de gemeente.
Vele (afwaterings)sloten werden ook tijdens de herverkavelingen gedempt
en dijken werden geslecht (zie hierboven). Hierdoor werd het grondgebied van Harenkarspel getransformeerd van een vaarpolder in een
rijpolder.
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Sinds 1865 loopt aan de oostzijde van de gemeente de spoorlijn AlkmaarSchagen-Den Helder. Deze enkelspoorlijn bezat in de periode 1865-1940
een halte bij Waarland. Deze halteplaats is na de Tweede Wereldoorlog
opgeheven.
De gemeente Harenkarspel heeft verder nooit aansluiting gekend op een
(stoom)tramlijn.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 6 en 8 t/m 15)
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5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen
De gemeente Harenkarspel bestaat anno 1989 uit vijf kernen: de dorpen
Dirkshorn, Tuitjenhorn, Kalverdijk en Waarland en het buurtschap
Kerkbuurt. Daarnaast komt er verspreid liggende bebouwing in de
gemeente voor en een concentratie van bebouwing aan de noordzijde van
het Verlaat, bij het buurtschap Verlaat en De Noord (respectievelijk
gemeente Niedorp en Heerhugowaard).
Op de in 1858 verkende Militaire Topografische Kaart staan ook nog de
gehuchten Zijbelhuizen en Schagerwaard aangegeven. Zijbelhuizen is na
circa 1910 opgegaan in de bebouwing van het dorp Tuitjenhorn, terwijl
het buurtschap Schagerwaard nu wordt gezien als verspreide bebouwing
in de Polder de Schagerwaard.
Voor bevolkingsontwikkeling gemeente Harenkarspel in de periode
1850-1940, zie tabel.
5.2 Kernen
5.2.7 Dirkshorn
Dirkshorn, gelegen in de noordwesthoek van de gemeente, is het huidige
hoofddorp binnen de gemeente.
De naam Dirkshorn heeft betrekking op het woord horn, wat hoek in een
dijk betekent. Het land in deze hoek heette Dirksland, vandaar de naam
Dirkshorn. Dirkshorn heeft zich ontwikkeld langs een dijk, de huidige
Raadhuisstraat en Dorpsstraat.
Dirkshorn bestond rond 1850 uit lintbebouwing langs voornamelijk de
zuidzijde van de Raadhuisstraat en de westzijde van de Dorpsstraat.
In het verlengde van de Raadhuisstraat lag het haventje.
Op het punt waar de Raadhuisstraat en de Dorpsstraat samen kwamen
(de horn) bevond zich het centrum van het dorp met de Nederlandse
Hervormde kerk uit 1659, het raadhuis, het dorpscafé e.d. De Nederlands
Hervormde kerk werd in 1868 vervangen door een nieuwe kerk naar
ontwerp van B. Meister. In 1870 volgde nieuwbouw van het raadhuis.
In de periode tot 1940 vond uitbreiding, verdichting en vervanging van de
overwegend agrarische bebouwing plaats in het dorp langs de
Raadhuisstraat en de Dorpsstraat. Ook werd er in deze periode gebouwd
langs de Voorpolderweg in noordelijke richting. Bij de Raadhuisstraat
bleef de bebouwing in het oostelijk deel voornamelijk aan de zuidzijde
van de weg gesitueerd, terwijl in het westelijk deel van de straat
bebouwing overwegend aan de noordzijde plaatsvond. De Raadhuisstraat
werd zodanig in westelijke richting uitgebreid dat deze aansluiting
verkreeg bij het buurtschap Stroet aan de andere zijde van de gemeentegrens (gemeente Sint Maarten). In 1919 werd aan de noordwestzijde van
de Raadhuisstraat een Gereformeerde kerk gebouwd door J. Groot. Bij de
Dorpsstraat vond er in de periode 1850-1940 dubbelzijdige lintbebouwing
plaats; hierbij werd de Dorpsstraat iets uitgebreid in zuidelijke richting.
Het verlengde van de Dorpsstraat in noordelijke richting, de Voorpolderweg, werd na 1900 uitsluitend aan de oostzijde van de weg op kleine
schaal bebouwd. Hier werd onder meer ook een openbare lagere school
gebouwd.
Na 1940 zou het dorp zich verder uitbreiden, met name ten oosten van
de Dorpsstraat. Hier werd in de na-oorlogse periode een kleine nieuwbouwwijk aangelegd. Ook werd het haventje in de jaren '50 voor een
klein deel gedempt en ontstond er bebouwing langs de zo gevormde
Havenstraat.
Voorts vond er na 1940 vervanging, uitbreiding en verdichting van de
bebouwing plaats langs de Dorpsstraat, Raadhuisstraat en Voorpolderweg.
De oostkant van de Raadhuisstraat raakte nu ook aan de noordzijde
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bebouwd. Hier werd eind jaren '60 onder meer een grootschalig
bejaardentehuis gebouwd. Ook vond er nieuwbouw plaats in de hoek
tussen de Voorpolderweg en Raadhuisstraat en werd er ten zuiden van de
Raadhuisstraat een groot opgezet bungalowpark aangelegd. De westzijde
van de Voorpolderweg is echter tot op heden nog voor het overgrote deel
onbebouwd gebleven.
De uit 1868 daterende kerk aan de Raadhuisstraat is, evenals het raadhuis
uit 1870, nog steeds in het dorpsbeeld aanwezig. Wel wordt het aanzien
in dit deel van het dorp na 1945 mede bepaald door het grootschalige
bejaardentehuis aan de noordzijde van de Raadhuisstraat en de nieuwbouw die als vervanging voor oudere panden alhier is geschied. De
Gereformeerde kerk aan de westzijde van de Raadhuisstraat is, evenals de
voormalige school (nu tenniscentrum) langs de Voorpolderweg ook nog
steeds in het dorpsbeeld aanwezig.
Voorts wordt het aanzicht in het dorp bepaald door een aantal stolpboerderijen uit de periode 1850-1940, een aantal veelal vrijstaande
woonhuizen uit deze periode en nieuwbouw welke als vervanging,
verdichting en/of uitbreiding daar rondom heeft plaatsgevonden.
(Zie afbeelding 16)

5.2.2 Tuitjenhom
Tuitjenhorn is gelegen aan de westzijde van de gemeente en kent als
hoofdas de Dorpsstraat.
De naam Tuitjenhorn komt van 't Utingehorn, wat een spits toelopend
stuk land is bij de hoek van een dijk.
Tuitjenhorn heeft zich ontwikkeld als wegdorp langs de noord-zuid
gerichte Dorpsstraat. In het noorden maakt de Dorpsstraat een knik in
westelijke richting.
Rond 1850 bestond het dorp uit lintbebouwing aan de oost- en noordzijde van de Dorpsstraat. Deze bebouwing was voornamelijk agrarisch
van aard. Aan de westzijde van de Dorpsstraat bevond zich een RK-kerk
met kerkhof gewijd aan de Heilige Jacobus.
In de periode tot 1940 vond verdere uitbreiding, verdichting en vervanging van de lintbebouwing plaats langs de oost- en noordzijde van de
Dorpsstraat. Bij de uitbreiding van het noordelijk lint van de Dorpsstraat
in westelijke richting, werd het voormalige buurtschap Zijbelhuizen bij
het dorp getrokken. Voorts werd het dorp iets uitgebreid met bebouwing
langs de Delftweg in westelijke richting en langs de Koorndijk en het
begin van de Sportlaan in oostelijke richting. De westzijde van de
Dorpsstraat bleef tot 1940 vrijwel onbebouwd, met uitzondering van een
nieuwe kerk met pastorie die in 1859 werd gebouwd op de plek van de
oude kerk. De nieuwe kerk, Sint Jacobus de Meerdere, werd gebouwd
naar ontwerp van Th. Molkenboer. Ook werd er in 1910 een dorpshuis
langs de westzijde van de Dorpsstraat gebouwd (ten zuiden van de kerk),
welke in 1940 werd gevolgd door de bouw van een katholieke lagere
school.
Na 1940 zou het dorp zich verder uitbreiden, met name aan de westzijde
van de Dorpsstraat. Hier werd in de jaren '50 onder meer een bejaardentehuis gebouwd en eenvoudige woonbebouwing (bijvoorbeeld in de hoek
ten westen en ten zuiden van de Dorpsstraat). Ook aan de oostzijde van
de Dorpsstraat en langs de Sportlaan en Koorndijk, vond in de na-oorlogse
periode vervanging, verdichting en uitbreiding van de bebouwing plaats.
De nieuwe bebouwing betrof voornamelijk woonhuizen. Recent (eind
jaren '80) heeft er op grote schaal uitbreiding van de bebouwing plaats
gevonden langs de Koorndijk richting Kalverdijk, alwaar aan de noord- en
zuidzijde van de weg kleine nieuwbouwwijkjes zijn ontstaan. Door het
verder bebouwd raken van de Koorndijk en Sportlaan is het dorp
Tuitjenhorn na de Tweede Wereldoorlog min of meer aaneengebouwd
geraakt met respectievelijk het dorp Kalverdijk en het buurtschap Kerkbuurt.
De uit 1859 daterende RK-kerk, pastorie en kerkhof zijn heden ten dage
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nog steeds aanwezig in het dorpsbeeld, evenals de twee scholen ten
zuiden van de kerk. Wel heeft de school uit circa 1910 haar
oorspronkelijke functie verloren en is nu in gebruik als kantoor. Verder is
het dorpsbeeld sterk veranderd in vergelijking met 1940. Veel oudere
bebouwing in het dorp is in de loop der jaren vervangen door nieuwbouw
of in uiterlijk sterk veranderd door verbouwingen. Ook heeft er veel
verdichting met nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden.
In het noordelijk (west-oost gerichte) deel van de Dorpsstraat en langs de
Delftweg bevinden zich nog kleine concentraties van bebouwing uit de
periode 1850-1940. Langs de oostzijde van de Dorpsstraat komt nog
incidenteel wat bebouwing uit de jaren 1850-1940 voor.
(Zie afbeelding 17)

5.2.3 Kalverdijk
Het dorp Kalverdijk ligt in het westen van de gemeente, ten oosten van
het dorp Tuitjenhorn.
In het verleden bezat Kalverdijk een eigen kerk, waardoor het de status
van dorp heeft verkregen. In 1850 was deze kerk echter verdwenen en
was er geen ander voor in de plaats gekomen.
Kalverdijk bezat rond 1850 circa 24 huizen (met in totaal circa
140 inwoners) welke voornamelijk aan de zuidzijde van de dijk waren
gelegen. Alleen in het westelijk deel van het dorp kwam ook wat lintbebouwing ten noorden van de dijk voor. De bebouwing was overwegend
agrarisch van aard.
In de periode tot 1940 vond er verdere uitbreiding, verdichting en vervanging van de lintbebouwing in het dorp plaats. Ook nu bleef de
bebouwing voor het allergrootste deel aan de zuidzijde van de dijk
gesitueerd, al werd naar het westen toe ook meer ten noorden van de dijk
gebouwd. Vanaf 1900 vond er ook een kleine concentratie van bebouwing
plaats op de splitsing met het Kalverdijkerlaantje. De bebouwing die in de
periode 1850-1940 werd gerealiseerd bestond uit stolpboerderijen,
(kool)schuren en na 1900 vele vrijstaande tuinderswoningen en eenvoudige woonhuizen.
Na 1940 zou het dorp zich verder verdichten en uitbreiden in oostelijke
richting met voornamelijk eenvoudige woonhuizen. Ook vond er na de
Tweede Wereldoorlog vervanging van de oudere bebouwing plaats. De
noordzijde van Kalverdijk is nog steeds voor een groot deel (met name
aan de oostzijde) onbebouwd. Wel is er aan de noordzijde van de
Kalverdijk in de jaren '70 een camping (In de Bongerd) verrezen op grond
die voorheen als landbouwgrond in gebruik was.
Het bebouwingsbeeld van Kalverdijk geeft heden ten dage een afwisseling
te zien van tuinderswoningen, eenvoudige woonhuizen, stolpboerderijen
en enkele schuren uit de MlP-periode, gecombineerd met na-oorlogse
woonhuisbebouwing als verdichting of uitbreiding van het dorp.
Kalverdijk kende in de periode 1850-1940 evenals nu geen kerk of
school, maar was hiervoor aangewezen op Kerkbuurt of Tuitjenhorn.
(Zie afbeelding 18)

5.2.4 Waarland
Het dorp Waarland is gelegen in het zuidoosten van de gemeente en kent
heden ten dage bebouwing langs de Veluweweg, Weelweg, Nieuwboerweg, Kerkstraat en Smeetsweg.
Rond 1850 was Waarland niet meer dan een buurtschap met wat incidentele agrarische bebouwing langs de huidige Veluweweg en Kerkstraat.
Waarland is vernoemd naar de Waarlands Polder, wat betekent land in de
"Waert" gelegen. De "Waert" was het gebied dat ruwweg werd begrensd
door de Oosterdijk in het westen, de gemeente Schagen in het noorden,
de gemeente Niedorp in het oosten en Heerhugowaard in het zuiden.
In de periode tot 1940 zou Waarland zich van een buurtschap uitbreiden
tot een dorp. Zo vond er tot circa 1900 agrarische lintbebouwing plaats
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langs de Veluweweg, langs de zuidzijde van de Weelweg en op kleine
schaal langs de Kerkstraat. Na 1900 zou het dorp zich echter op grotere
schaal uitbreiden door de opkomst van de tuinbouw. Met name in de
Waarlands Polder zou veel tuinbouw bedreven gaan worden en vele
tuinders vestigden zich zodoende in Waarland. Zo vond er uitbreiding
van de bebouwing met tuinderswoningen plaats langs de Kerkstraat
(twee-zijdige lintbebouwing) en langs de Veluweweg. In 1921 werd langs
de Kerkstraat de Rooms-Katholieke St. Wulfram-kerk met pastorie
gebouwd, gevolgd door de bouw van een lagere school daar vlak bij.
Waarland groeide in de jaren 1910-'40 uit tot een tuindersdorp.
Na 1940 zou het dorp zich verder uitbreiden, met name in westelijke
richting langs de Kerkstraat (westelijk deel Kerkstraat voor groot deel jaren
'50 bebouwing) en in zuidelijke richting langs de Veluweweg en de
Smeetsweg. Dit betreft voornamelijk eenvoudige, vrijstaande woonhuizen.
In het westelijk deel van de Kerkstraat is aan de noordzijde in de jaren
'70 een complex bejaardenwoningen gebouwd. Ook vond er in de
na-oorlogse periode vervanging en verdichting van de bestaande
bebouwing plaats.
Heden ten dage geeft Waarland een dorpsbeeld te zien van eenvoudige
vrijstaande (tuinders)woningen langs de Kerkstraat en omgeving,
afgewisseld met enkele stolpboerderijen of oudere agrarische bebouwing.
Ook wordt de oudere bebouwing afgewisseld met nieuwbouw die als
vervanging of verdichting dient. Langs de uiteinden van de uitlopers
Kerkstraat, Veluweweg, Weelweg en Smeetsweg heeft recent nieuwbouw
plaatsgevonden.
De kerk en pastorie uit 1921 langs de Kerkstraat zijn nog steeds in het
dorp aanwezig, terwijl de lagere school in de jaren '50-'60 is vervangen
door nieuwbouw.
(Zie afbeelding 19)

5.2.5 Kerkbuurt
Het buurtschap Kerkbuurt, gelegen in het westen van de gemeente ten
oosten van het dorp Tuitjenhorn, is het oude dorp Harenkarspel. Dit
buurtschap, dat tot 1923 een Hervormde kerk bezat, is echter zo kleinschalig dat het nu als buurtschap voortbestaat.
Rond 1850 bestond het buurtschap uit een concentratie van voornamelijk
agrarische bebouwing rondom de 17de-eeuwse Hervormde kerk (Heilige
Christinakerk). Het buurtschap was in de periode 1850-1940 alleen vanaf
de Kalverdijk bereikbaar door middel van het Kalverdijkerlaantje of vanaf
Tuitjenhorn door middel van een zandpad, de latere Sportlaan. Door deze
geïsoleerde ligging bleef het voormalige dorp klein in de beschouwde
periode. Er vond vrijwel geen uitbreiding van bebouwing in de jaren
1850-1940 plaats, wel vond vervanging van de al bestaande bebouwing
plaats. Zo werd rond 1900 een enkele notabelenwoning in het dorp
gebouwd. Ook werd er in 1868 een openbare lagere school in het dorp
gesticht. In 1923 werd de Hervormde kerk afgebroken en niet vervangen.
Na 1940 vond er op grote schaal vervanging van de oudere bebouwing in
het voormalige dorp plaats. Hiervoor in de plaats kwamen moderne
vrijstaande of twee-onder-één kap woningen. Heden ten dage resteert er
nog slechts een enkel vooroorlogs pand in Kerkbuurt, waaronder de
voormalige school die nu dienst doet als kantoor voor gemeentewerken.
In 1977 werd er een plein aangelegd op de plek waar de kerk had
gestaan. In de sierbestrating van dit plein zijn de plattegrond en de
geschiedenis van de kerk zichtbaar gemaakt.
Daar het buurtschap zich na de Tweede Wereldoorlog in westelijke
richting heeft uitgebreid, heeft het direct aansluiting gekregen met de
bebouwing van Tuitjenhorn langs de Sportlaan. Hierdoor wordt het
buurtschap tegenwoordig ook wel als een deel van het dorp Tuitjenhorn
beschouwd.
(Zie afbeelding 17)

5.3 Verspreide bebouwing
In de periode 1850-1940 kende de gemeente Harenkarspel verspreide
bebouwing door de gehele gemeente, bestaande uit (stolp)boerderijen,
(kool)schuren, een enkel gemaal of molen. Door de herverkavelingen van
na de Tweede Wereldoorlog (1954-'79) is veel van deze agrarische
bebouwing uit de MlP-periode afgebroken. Alleen langs de oude wegen
en dijken als Oosterdijk, Bleekmeerweg, Ringvaartweg etc. is nog wat van
deze oude bebouwing bewaard gebleven. Verder zijn er in het buitengebied na de herverkavelingen vele moderne grote agrarische bedrijven
gebouwd.
Alleen in de Polder de Schagerwaard, welke niet is herverkaveld, is er
langs de Middenweg nog een concentratie van agrarische bebouwing uit
de periode 1850-1940 te vinden (veelal grote stolpboerderijen). In deze
polder is tevens langs de Ringsloot het enige uit de MlP-periode
resterende gemaal in de gemeente gelegen (een voormalig stoomgemaal
uit 1879, nu in gebruik als electrogemaal).
In het zuidoosten van de gemeente bevindt zich een concentratie van
MlP-bebouwing ten noorden van het Verlaat. Deze bebouwing maakt
eigelijk deel uit van de buurtschappen Verlaat (gemeente Niedorp) en
De Noord (gemeente Heerhugowaard), maar ligt op grondgebied van de
gemeente Harenkarspel. Deze bebouwing bestaat uit enkele stolpboerderijen, eenvoudige notabelenwoningen, vrijstaande tuinderswoningen e.d., veelal uit de periode 1850-1940.
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Verantwoording inventarisatie
Bij de inventarisatie van de gemeente Harenkarspel zijn objecten uit de
periode 1850-1940 als kerken, pastorieën, raadhuizen, begraafplaatsen,
scholen, molens, fabrieken, postkantoren etc. altijd geïnventariseerd, ook
als de objecten niet meer de oorspronkelijke functie bezitten.
Woonhuizen van architectonische, architectuurhistorische of locaalhistorische waarde zijn, als de staat van het pand het toeliet, altijd
geïnventariseerd. Overige, veel voorkomende typen van woonhuizen en
winkelpanden zonder bijzondere waarde zijn aan de hand van enkele,
voor de gemeente, representatieve en intact zijnde voorbeelden geïnventariseerd. Hierbij werd een selectie gemaakt op basis van plattegrond,
(kap)vorm, materiaalgebruik, etc.
Bedrijfsgebouwen welke belangrijk zijn geweest voor de agrarische en
economische ontwikkeling van de gemeente zijn wat ruimer geïnventariseerd. Dit betreft onder meer koolschuren en (stolp)boerderijen.
Stolpboerderijen werden naast hun functie ook op ligging en hoofdvorm
geïnventariseerd en in mindere mate op gaafheid.
Een stedebouwkundige typologie is voor de gemeente Harenkarspel niet
gemaakt, daar er in de periode 1850-1940 alleen verdichting en/of
uitbreiding van de kernen langs de al aanwezige structuur heeft plaatsgevonden.
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Tabel
Bevolkingsgegevens gemeente Harenkarspel uit de periode 1850-1940.
Harenkarspel
Jaartal

Mannen

Vrouwen

Totaal

1851

1.404

1860

1.465

1870

1.863

1875

2.037
2.041

1880
1890

1.097

995

2.092

1900

1.073

1.009

2.082

1910

1.373

1.248

2.621

1920

1.529

1.448

2.977

1925

1.625

1.517

3.142

1930

1.702

1.572

3.274

1940

3.446

Bron:
Databank bevolkingsgegevens, Instituut voor sociale geografie, Universiteit van Amsterdam.
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Herkomst afbeeldingen
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10.
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door auteur getekend.
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Texel
Noorderkwartier
Westfriesland
Waterland
Amsterdam
Gooi en Vechtstreek
Meerlanden
Zuid-Kennemerland
IJmond en Zaanstreek
Noord-Kennemerland

ix
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NOORD HOLLAND

2. De gemeente Harenkarspel rond 1850
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3. De gemeente Harenkarspel in 1866
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4. De gemeente Harenkarspel rond 1900
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5. De gemeente Harenkarspel rond 1940
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6. De gemeente Harenkarspel in 1983
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7. De bodemgesteldheid van de gemeente Harenkarspel

JONGE ZEEKLEIGRONDEN

OUDE ZEEKLEIGRONDEN

Kalkrijk en kalkhoudend

Kalkrijk en kalkhoudend

Humusarm en ondiep matig humeus

Ondiep humeus

Zware klei beginnend tussen 60 en 100 cm
—=-;**i_ rj

ma

" 8 zandige en lichte klei op matig zware klei

Ondiep kalkarm
Ondiep humusrijk tot venig
Complex met aflopende profielen en met zwaardere ondergrond
>;;S43*tó:i| zandige klei

Kalkarm, soms beneden 50 cm kalkhoudend

Aflopend
5'

I sterk kleüg zand en sterk zandige klei

:€;&=:• matie zandige en lichte klei

VEENGRONDEN
VEENGRONDEN
Laagveen

Humusarm en ondiep humeus

Niet uitgeveone)

Aflopend of homogeen

Op nelveen. neUeggcvei.n of Mtnslik

zware klei met ongunstige eigenschappen
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I venige en hunuisnikc klei en zandige klei

8. De voornaamste wegen in de gemeente Harenkarspel rond 1850

ff

n

= verharde weg
onverharde weg
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9. De voornaamste wegen in de gemeente Harenkarspel rond 1940
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10. De voornaamste wegen in de gemeente Harenkarspel anno 1989
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11. De voornaamste hoofdwateren in de gemeente Harenkarspel in de periode 1850-1940
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12. De hoofdwateren in de gemeente Harenkarspel anno 1989
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13. De dijken in de gemeente Harenkarspel in de periode 1850-1940

dijk, zowel bijvoorbeeld ringdijk om
polder heen als waterkerende dijk.
dijk met toegevoegde functie van landweg.
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14. De dijken in de gemeente Harenkarspel anno 1989

= dijk met toegevoegde functie van landweg.
•v

«>*»•

= dijk langs waterweg (waterkerende
functie)

42

15. Het tracé van de spoorlijn Alkmaar-Den Helder binnen de gemeente Harenkarspel in de periode 1865-1989

i \ \—\-\—

= spoorlijn

= voormalige halteplaats bij Waarland.
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16. Kern Dirkshorn
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17. Kernen Tuitjenhorn en Kerkbuurt
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18. Kern Kalverdijk en 19. Kern Waarland
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Register
Gemeente Harenkarspel/buitengebied
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024 •
025
026
027

Bleekmeerweg 8
Galgenkade 10
Koomdijk 16 Bij
Laanderweg 4
Middenweg 1
Middenweg 21
Middenweg 23
Middenweg 36
Middenweg 37;39
Middenweg 40
Middenweg 48
Middenweg 56
Oosterdijk 15
Oosterdijk 16; 18
Oosterdijk 20
Oosterdijk 24
Oosterdijk 42
Oosterdijk 53
Oostkade 3
Oostkade 27
Ringvaartweg 6
Westkade 1
Slootgaardweg BIJ 27
Smuigelweg 1
Weelweg ong.
Westkade 8
Woudmeerweg 4

Boerderij
Woonhuis
Schuur
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Electrisch gemaal
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Villa
Boerderij
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Ophaalbrug
Woonhuis
Woonhuis

0001417
0001418
0001419
0001420
0001421
0001422
0001423
0001424
0001425
0001426
0001427
0001428
0001429
0001430
0001431
0001432
0001433
0001434
0001435
0001436
0001437
0001438
0001439
0001440
0001441
0001442
0001443

Cafe/restaurant
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Kantine;Cafe
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woon/winkelpand
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuis
Woonhuis
Gemeentehuis
N-Hervormde kerk
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis/winkel
Gereformeerde kerk
Woonhuis
Woonhuis

0001444
0001445
0001446
0001447
0001448
0001449
0001450
0001451
0001452
0001453
0001454
0001455
0001456
0001457
0001458
0001459
0001460
0001461
0001462
0001463
0001464
0001465
0001466
0001467
0001468
0001469

Gemeente Harenkarspel/Dirkshorn
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053

48

Dorpsstraat 3
Dorpsstraat 13
Dorpsstraat 14
Dorpsstraat 20
Dorpsstraat 22
Dorpsstraat 26
Dorpsstraat 28
Dorpsstraat 31
Dorpsstraat 53
Dorpsstraat 55
Dorpsstraat 58-66
Havenstraat 7
Oosterdijk 1;3
Raadhuisstraat 1
Raadhuisstraat 5
Raadhuisstraat 34
Raadhuisstraat 47
Raadhuisstraat 54
Raadhuisstraat 70
Raadhuisstraat 71
Raadhuisstraat 72
Raadhuisstraat 78
Raadhuisstraat 79
Raadhuisstraat 80
Raadhuisstraat 81
Raadhuisstraat 83

054
055
056
057

Raadhuisstraat 105
Voorpolderweg 1
Voorpolderweg 12
Voorpolderweg 20

Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Wijkgebouw

0001470
0001471
0001472
0001473

Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis

0001474
0001475
0001476
0001477
0001478
0001479

Woonhuis
Boerderij-complex
Woonhuis
Woonhuis
Kantoor TD

0001480
0001481
0001482
0001483
0001484

Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Groentekoelhuizen
Boerderij
Woonhuis
Schuur
Schuur
Boerderij
Lagere school
Dorpshuis/feestzaal
Pastorie
Rooms-Katholieke kerk
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis

0001485
0001486
0001487
0001488
0001489
0001490
0001491
0001492
0001493
0001494
0001495
0001496
0001497
0001498
0001499
0001500
0001501
0001502
0001503
0001504

Electriciteitshuisje
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis

0001505
0001506
0001507
0001508

Agrarisch bedrijf
Winkel/woonhuis
Pastorie
Rooms-Katholieke kerk
Woonhuis
Cafe/dancing
Woonhuis

0001509
0001510
0001511
0001512
0001513
0001514
0001515

Gemeente Harenkarspel/Kalverdijk
058
059
060
061
062
063

Kalverdijk
Kalverdijk
Kalverdijk
Kalverdijk
Kalverdijk
Kalverdijk

33
36
46
91
95
11 7;119

Gemeente Haren karspel/Kerkbuurt
064
065
066
067
068

Kalverdijkerlaantje 6
Kalverdijkerlaantje 14
Kerkbuurt 18
Kerkbuurt 22
Kerkbuurt 24

Gemeente Harenkarspel/Tuitjehorn
069
070
071
072
073
073A
073B
073C
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085

Delftweg 1
Delftweg 2
Delftweg 5
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat

2
6
6
6
6
18
35
37
39
41
46
72
75
96
111
123
1 25

Gemeentei Harenkarspel/Verlaat
086
087
088
089

Verlaat
Verlaat
Verlaat
Verlaat

ong.
1
5
11

Gemeente Harenkarspel/Waarland
090
091
092
093
094
095
096

49

Beemsterboerweg 2
Kerkstraat 7
Kerkstraat 53
Kerkstraat 55
Kerkstraat 57
Veluweweg 5
Veluweweg 2

097
098

50

Veluweweg30
Weelweg 1

Woonhuis
Timmermanswerkplaats

0001516
0001517
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