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Verantwoording
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is ontwikkeld op initiatief
van de Minister van W.V.C, 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 ruimtelijk 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.
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
Heemskerk. Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische
ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving
Noord-Kennemerland worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventarisatie in het veld.
De gemeentebeschrijving volgt in de eerste vijf hoofdstukken het model
voor een regiobeschrijving van drs. L. Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988. Hieraan zijn een bebouwings-karakteristiek en
een verantwoording van de inventarisatie toegevoegd.
De beschrijving is waar nodig aangepast aan de lokale situatie.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente Heemskerk zijn
uitgevoerd door Jan-Hein van Draaijen, als inventarisator jongere
bouwkunst verbonden aan de provincie Noord-Holland.

I. Inleiding
De gemeente Heemskerk ligt in de provincie Noord-Holland en omvat de
dorpen Heemskerk en Noorddorp en het buurtschap Heemskerkerduin.
De op het kaartbeeld van 1983 vermelde buurten Commandeurs en
Waterakkers zijn in feite wijken, behorend bij het dorp Heemskerk,
zeker gezien de bouwactiviteit die nu (1989/1990) plaatsvindt in
genoemde gebieden.
De oppervlakte van de gemeente is 2760 ha en het aantal inwoners
bedraagt 32.804 (31-12-1987).
De gemeente Heemskerk grenst aan de gemeenten Castricum (noorden),
Uitgeest (oosten), Zaanstad (zuidoosten) en Beverwijk (zuiden) en aan de
Noordzee (westen).
Het aan Heemskerk grenzende deel van Beverwijk was tot 1936 de
zelfstandige gemeente Wijk aan Zee en Duin, toen door samenvoeging
van de gemeentes Wijk aan Zee en Duin en Beverwijk de huidige
gemeente Beverwijk ontstond. De gemeente Zaanstad is van nog veel
recenter datum, nl. 1974, voorheen grensde Heemskerk aan de gemeente
Assendelft. Wezenlijke grenswijzigingen hebben zich in de periode 1850
tot heden niet voorgedaan.
De gemeente vormt een onderdeel van het MlP-inventarisatiegebied
Noord-Kennemerland, dat verder bestaat uit de gemeenten Alkmaar,
Bergen, Castricum, Egmond, Heiloo, Limmen en Schoorl.
De gemeente Heemskerk is opgedeeld in de MlP-deelgebieden
Heemskerk/Heemskerk, Heemskerk/Noorddorp,
Heemskerk/Heemskerkerduin, Heemskerk/Duingebied en
Heemskerk/Buitengebied.
Het deelgebied Heemskerk komt overeen met de bebouwde kom van het
dorp Heemskerk en het gebied ten westen ervan tot aan de
Rijksstraatweg, Noorddorp met de bebouwingsconcentratie in de bocht
van de Rijksstraatweg ten noordwesten van het dorp Heemskerk,
Heemskerkerduin met het tuinbouwgebied ten westen van de
Rijksstraatweg, het duingebied met al het duinterrein ten westen van de
Rijksstraatweg en het buitengebied met het resterende gemeenteoppervlak.
(Zie afbeeldingen 1, 7 en 8.)

2. Bodemgesteldheid
2.1 Bodem
De gemeente Heemskerk kent een drietal landschapstypen: ten eerste
het duinlandschap, dat de duinen omvat; ten tweede het zanderijenlandschap, ruwweg Heemskerkerduin en kleine gebieden ten noorden
van Noorddorp rond de Rijksstraatweg; ten derde het strandwallen- en
strandvlaktenlandschap, dit is het resterende ( = oostelijke) deel van de
gemeente.
(Zie afbeelding 11.)

De bodem bestaat aan de oppervlakte uit twee soorten gronden,
te weten zandgronden en veen- en kleiafzettingen. De zandgronden
bestrijken de duinen, het zanderijengebied en het hoogst gelegen deel
van de strandwal (de geest), die zich vanuit de dorpskern van Heemskerk
uitstrekt naar het noordwesten. De veen- en klei-sedimenten vormen de
bovenlaag in de Heemskerker Noordbroekpolder en de Heemskerker
Zuidbroekpolder (tot 1977 onderdeel van het waterschap De Uitgeesteren Heemskerkerbroekpolder), alsmede een gedeelte van de binnengedijkte landen ten oosten van de Sint Aagtend ijk, plaatselijk Cenieweg
genoemd. Deze vormen een onderdeel van het binnendeltagebied van
Castricum, het na de zeedoorbraak van 1900 v. Chr. langzaam
dichtgeslibde en ingeklonken veengebied waar nog ten tijde van de
Middeleeuwen vanuit de IJ-boezem kleisedimenten werden afgezet.
De hoogte van de zandgronden loopt in het duingebied op tot
28.5 meter + NAP en in het zanderijenlandschap variërend van
0.9 meter +NAP tot 5.5 meter +NAP, waarbij het terrein globaal van west
naar oost afloopt. De polders liggen variërend van 1.5 meter-N AP tot
0.3 meter -NAP.
2.2 Afwatering
De afwatering van het duingebied heeft in de loop der tijden op
natuurlijke wijze ondergronds plaatsgevonden. Het drangwater uit de
duinen vond haar weg naar de lager gelegen zanderijen
(o.a. Heemskerkerduin) en vandaar door middel van beken, sloten en
greppels uitwaterend op de polders aan de oostzijde van de gemeente.
De Kerkbeek en de Noorddorperbeek vervulden hierbij een belangrijke
functie. Wel dient hierbij aangetekend te worden dat er sprake is van
een verlaging van het grondwaterpeil in de duinen en het zanderijengebied tijdens de Ml P-periode, sedert de doorgraving van het
Noordzeekanaal (1876). Dit valt af te leiden uit het feit dat de ontgonnen
percelen in de duinen en rond Heemskerkerduin oorspronkelijk veelal
voor veeteelt c.q. als grasland werden gebruikt in verband met de grote
vochtigheid en eerst later als tuinbouwgebied opbloeiden
(zie hoofdstuk 3).
(Zie afbeelding 12.)

De afwatering in de lager gelegen delen van de gemeente in oostelijke
richting verliep in 1850 via een netwerk van sloten en vaarten, waaronder
de Neksloot, de Maresloot en de Dije de voornaamste waren, uitmondend
op de Assummer Tolvaart en daarmee op het Uitgeestermeer, terwijl voor
het zuidelijke deel van de gemeente de Zevenbergertocht, uitmondend op
de Kil en daarmee het Wijkermeer die functie vervulde.

De Zevenbergertocht (ook Cost-verlorentocht genoemd) werd in 1853
uitgediept en verbreed om de waterhuishouding in de
Heemskerker Zuidbroekpolder beter te kunnen reguleren.
Regulatie van de waterstand c.q. bemaling van de polders vond in de
17de eeuw plaats door vijf watermolens aan de Lagendijk te Uitgeest.
In 1874 werd de taak van de nog resterende watermolens overgenomen
door een stoomgemaal bij de schutsluis in Uitgeest, dat in 1925
omgebouwd werd tot een electrisch gemaal.
Van de gehele waterbeheersing gedurende de MlP-periode zijn nu alleen
nog, naast de waterlopen, een tweetal weidemolentjes terug te vinden in
de Heemskerker Noordbroekpolder, alsmede enige kleine sluisjes.
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3. Grondgebruik
3.1 Algemeen
Het grondgebied van de gemeente Heemskerk was in 1850 voor ruim de
helft in gebruik voor agrarische doeleinden en dan met name als
weiland. Een relatief klein deel van het grondgebied werd bestemd voor
de akkerbouw (rogge, gerst, peulvruchten, maar vooral aardappelen).
Naast deze toepassing vond vanaf 1840 een bloei van de tuinbouw plaats,
en dan met name de teelt van aardbeien en de bloembollencultuur.
Het overige niet voor agrarische doeleinden in gebruik zijnde grondgebied van de gemeente omvatte de duinen alsmede de terreinen
(vnl. bos) rond enkele landgoederen (waaronder Marquette en Assumburg)
en de percelen welke bebouwd waren met huizen en openbare
gebouwen.
(Zie afbeeldingen 2, 4, 6, 7, 14.)

3.2 Agrarisch grondgebruik
Van het duinterrein - als jachtterrein particulier eigendom van enkele
grootgrondbezitters tot de overname door het Rijk in 1909 - werd in de
jaren 1869-1878 een 200 ha in ontginning gebracht voor de teelt van
duinaardappelen.
Na een kortstondige bloei (tot 1872) raakte dit project, onderdeel van de
langs de gehele kust ter hand genomen duinontginning, snel in verval.
Restanten van deze duinontginning zijn nu nog herkenbaar in het
duingebied als open (gras-)vlakten rond de boerderij de Kruisberg.
Gedurende de tweede helft van de 19de eeuw maakte met name de
tuinbouw een explosieve groei door, als gevolg van het feit dat het
grondwaterpeil gedaald was en de zandgronden hun vochtige karakter
verloren hadden en geschikt waren voor de teelt van tuinbouwgewassen.
In de akkerbouw en de veeteelt vond een teruggang plaats.
De teruggang in de veeteelt is ook herkenbaar bij vergelijking van de
kaartbeelden van 1858 en 1915. Een groot aantal percelen grasland is nu
omgezet in tuinbouw, met name op de zandgronden ten zuiden en
westen van de oude kern van Heemskerk. Ook werd het gebied van
Heemskerkerduin vanaf de Rijksstraatweg in westelijke richting verder
ontgonnen voor de aardbeienteelt en bollencultuur.
Grasland (veeteelt) is voornamelijk te vinden in de laag gelegen polders
aan de noord- en zuidoostzijde van de gemeente.
Er was en is met name in de tuinbouwgebieden sprake van strokenverkaveling, vooral bij Heemskerkerduin is duidelijk waarneembaar hoe
het gebied langzamerhand in westelijke richting in cultuur gebracht is,
de stroken lopen ook allemaal oost-west.
Het veeteeltgebied in de polders kende twee soorten verkaveling:
enerzijds de mozaïek verkaveling die op twee plaatsen voorkomt,
rondom kasteel Marquette en in een gebied in de Zuidbroekerpolder;
voor het overige is ook hier sprake van strokenverkaveling. Van het
grasland met mozaïekverkaveling rond Marquette heeft na 1960 een groot
deel plaats moeten maken voor woningbouw waarbij ook de Neksloot
een meer lineaire vorm heeft gekregen.
Voorzover niet bebouwd is de kavelstructuur bij de ruilverkaveling in de
jaren 1960-1970 in zoverre gewijzigd dat de smalle, versnipperde stroken
zijn samengevoegd tot grotere, bredere stroken.
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Dankzij verbetering van het transport - verharding wegen en vergroting
spoorwegnet - nam het afzetgebied qua grootte toe (met name
aardbeienexport naar Duitsland). De vernieuwing van de teeltmethoden
(toepassing kunstmest en begin glascultuur om de afhankelijkheid van de
koude grondcultuur te beperken) leverde eveneens een bijdrage aan de
bloei van de tuinbouw in de 20ste eeuw. Ook de bollencultuur breidde
zich uit.
Deze ontwikkeling in de tuinbouw zette zich ook na de
Eerste Wereldoorlog voort, alleen kwam nu de bollencultuur op de eerste
plaats door de hoge prijzen die betaald werden.
Door de Crash van 1929/1930 kelderde de vraag naar groente en bollen
enorm, vele groenten dienden doorgedraaid te worden en in 1933
werden zelfs de vijvers van Slot Assumburg met bloembollen gedempt.
Herstel zette in tijdens de Tweede Wereldoorlog, en tuinbouw,
bloembollen en bloemen (met name glascultuur) zijn ook nu nog
belangrijke middelen van bestaan, waarbij de bloementeelt een steeds
groter deel opeist.
Na 1950 nam het percentage weiland sterk af als gevolg van de bouw van
grote nieuwe woonwijken.
3.3 Niet-agrarisch grondgebruik
Wat betreft de ontwikkeling van het niet-agrarisch grondgebruik in de
MlP-periode hoeft slechts gekeken te worden naar het westelijke deel
van de gemeente.
Daar werd reeds vóór 1900 water gewonnen, aanvankelijk voor de
Zaanstreek door een particuliere maatschappij, de N.V. Maatschappij tot
Exploitatie van Waterleidingbedrijven in Nederland.
Na de Tweede Wereldoorlog is ten noorden van het pompstation
Wijk aan Zee een groot infiltratieveld aangelegd (Leenscheuterwei).
Ten zuidoosten van het pompstation zijn stukken duin afgegraven voor
de uitbreiding van de Hoogovens(zie gemeentebeschrijving Beverwijk).
In het uiterste zuidwesten van de gemeente heeft bebouwing
plaatsgevonden ten behoeve van het revalidatiecentrum Heliomare
(zie gemeentebeschrijving Beverwijk).
Het overige duinterrein kende tijdens de MlP-periode een functie als
natuurgebied. Herbebossing van de duinen heeft vooral in de 20ste eeuw
plaatsgevonden, ter verfraaiïng van het natuurschoon, bescherming van
de duinen en - vóór de Tweede Wereldoorlog - als werkverschaffing na
de crisis. Later kreeg dit terrein een meer publieks-recreatieve functie
(aanleg fietspaden e.d.).
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog maakte het duingebied van
Heemskerk deel uit van de kustverdediging, al bevonden zich hier geen
grote concentraties geschutsstellingen en/of bunkers als in bijvoorbeeld
Castricum, wel een luisterinstallatie in de Heemskerker Noordbroekpolder.
3.4 Undschapsbeeld
Het landschapsbeeld van de gemeente Heemskerk wordt in het westen
bepaald door de duinen waarvan een groot deel (met name in het
noorden) bebost is.
Het gebied Heemskerkerduin en de tuinbouwgebieden ten noorden en
oosten daarvan worden gedomineerd door de glascultuur (kassen) en de
karakteristieke lage elzenhagen, die de scheiding der kavels aangeven en
tegen het stuiven van duinzand zijn aangelegd.
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Ten oosten van de tuinbouwgebieden is de bebouwde kom van
Heemskerk de beeldbepalende factor. In het zuiden is dat de
nieuwbouwwijk Zuidbroek die bijna losgekoppeld van de overige
bebouwing van Heemskerk ligt.
Ten noorden van de bebouwde kom ligt het kasteel Marquette, omgeven
door bossen en voorts het open polderland (Heemskerker Noordbroekpolder).
Ook ten zuidoosten van de kom van Heemskerk ligt open polderland,
doorsneden door dijken, sloten, de spoorlijn Beverwijk-Alkmaar en de A9
en de grondwerken voor de nieuw aan te leggen snelweg vanaf de
Wijkertunnel.
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4. Infrastructuur
4.1 Landwegen
Het wegennet binnen de gemeente Heemskerk heeft gedurende de
MlP-periode een geringe uitbreiding gekend. De wijzigingen zaten vooral
in kwaliteitsverbetering (verharding/bestrating).
Pas na 1955 toen de explosieve bevolkingsaanwas inzette en Heemskerk
het strikt agrarische karakter verloor en meer en meer een forensendorp
werd vond ook een grote verdichting en uitbreiding van het wegennet
plaats.
Het wegennet bezit een hoofdzakelijk locale en interlocale functie,
slechts bij de Rijksstraatweg kan men spreken van een regionale functie.
De van nationale betekenis zijnde A9, daterend uit het begin van de
jaren zestig van de 20ste eeuw, loopt weliswaar over Heemskerks
grondgebied maar heeft geen enkele directe verbinding met de
gemeente en is hier derhalve buiten beschouwing gelaten.
Een wegaansluiting op de A9 is pas in 1990 in uitvoering genomen,
in relatie met de aan te leggen Wïjkertunnelaansluiting.
(Zie afbeelding 13.)

In 1869 bezat de gemeente volgens de kaart van Kuyper drie verharde
wegen, te weten de Rijksstraatweg (de verbinding Beverwijk - Castricum
langs de binnenduinrand), de Hoogdorperweg/Tolweg (de verbinding
tussen de geesten van Heemskerk en Uitgeest) en de Communicatieweg,
welke in 1846 van het Assummertolhek aan de Tolweg naar de
Sint Aagtendijk richting Zaanstreek was aagelegd.
De belangrijkste onverharde wegen liepen van/naar de Rijksstraatweg,
zoals de Kerkweg en de Oosterweg van het dorp in noordwestelijke
richting (langs de randen van de geest), de Molenstraat (nu Oosterstreng)
in westelijke richting en de Wijkerweg (nu Maerten van Heemskercksstraat) in zuidwestelijke richting. De Cerrit van Assendelftstraat verbond
het dorp met de Tolweg en de Marquettelaan liep vanaf kasteel
Marquette tot aan de Rijksstraatweg. Pas in 1868 werd deze weg
openbaar toegankelijk.
Vanaf de Rijksstraatweg naar het westen toe liepen de weg naar de
ontginning de Kruisberg, de Oudendijk en de Streng (ook wel
Duinderstreng genoemd). In het noorden liep nog de Noordermaatweg.
Bij een vergelijking van dit wegenpatroon met de wegen in 1940 is
slechts sprake van meer verharde wegen en enige verdichting rond de
dorpskern. Met name in de periode 1870-1895 werd door de toenmalige
burgemeesters veel geld gespendeerd aan de verharding en verbetering
van wegen (bv. M. van Heemskerckstraat in 1894).
Toch blijkt dat er gedurende de MlP-periode geen sprake is van echte
ontwikkeling in het stratennet, het agrarische karakter van de gemeente
is gehandhaafd, er is geen duidelijke ontwikkeling naar de doorgaande
routes toe.
De grote verdichting en uitbreiding van het wegennet na 1955 heeft
wijksgewijze plaatsgevonden waarbij de nieuwbouwwijken telkens
afgebakend werden door doorgaande verbindingswegen. Ook het gebied
Heemskerkerduin onderging een regelmatige verdichting van het
bestaande wegennet en in de duinen zijn vanaf de jaren dertig van de
20ste eeuw fiets- en wandelpaden aangelegd voor recreatieve doeleinden.
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4.2 Wateren
De waterwegen in de gemeente Heemskerk hebben gedurende de
MlP-periode geen wezenlijke veranderingen ondergaan. Primair was en
bleef de afwateringsfunctie van de verschillende gebieden. Als vaarwegen
speelden de wateren in de gemeente Heemskerk slechts een ondergeschikte rol voor het transport van landbouwproducten. Dit vond
grotendeels via de weg en later per trein plaats.
De ringvaart langs de Sint Aagtendijk kende naast de waterhuishoudelijke
functie in relatie met Fort Veldhuis ook een strategisch/militair belang als
onderdeel van de Stelling van Amsterdam (zie 4.5).
De waterlopen hebben geen invloed uitgeoefend op de ruimtelijke
ontwikkelingen tussen 1850-1940, evenmin als in de navolgende periode.
Alleen de Dije heeft als gemeentegrens een beperking opgelegd aan de
oostwaartse stadsuitbreiding van Heemskerk.
(Zie afbeelding 12.)
4.3 Dijken

Geen van de dijken in de gemeente Heemskerk bezat in 1865 nog een
direct waterkerende functie.
De dijken aan de oostzijde van de gemeente - daterend uit de 16de en
17de eeuw) bezaten wel een functie bij de waterhuishouding van de
verschillende polders c.q. als grens tussen de polders (Kadijk,
Sint Aagtendijk en Zuidermaatweg). Sommige daarvan kregen een
toegevoegde functie van landweg.
In het gebied Heemskerkerduin geeft Kuyper de navolgende wegen als
dijken aan: Oudendijk, Du(i)nderstreng - ook wel De Streng geheten,
tegenwoordig Strengweg - , Gijlweg (ook Geilweg), Kleine Houtweg,
Voorweg en Uittik Cie). Het betreft hier verhoogd in het landschap
liggende wegen, tegen de aanvankelijke drassige bodem als gevolg van
drangwater uit de duinen.
In de functies van de dijken is tot nu toe geen verandering gekomen.
4.4 Spoorwegen
Toen in 1867 de spoorlijn van Haarlem naar Alkmaar aangelegd werd,
liep het tracé wel over het grondgebied van de gemeente Heemskerk,
maar zodanig ver buiten de kom dat van invloed op de bebouwingsontwikkeling c.q. -richting geen sprake is geweest tijdens de
MlP-periode. Pas na de ontwikkeling van de wijk Zuidbroek in de jaren
zestig van de 20ste eeuw kreeg Heemskerk een station (1969).
Toch is de spoorlijn wel van belang geweest voor Heemskerk, met name
voor het transport van de tuinbouwproducten. Deze werden echter naar
Beverwijk (en in mindere mate naar Uitgeest) voor verder transport per
trein vervoerd.
(Zie afbeelding 13.)

Ook de stoomtram reed van 1897 tot 1923 door de gemeente Heemskerk
, en wel langs de Rijksstraatweg, de belangrijke doorgaande noordzuidroute. Het gemeentebestuur had in de jaren voorafgaand aan de
aanleg zich uitgesproken tegen een tracé dat door de dorpskom zou
lopen, dus volgde de stoomtram de aloude route, waar voorheen de
diligence en postkoets (met Noorddorp als pleisterplaats) reden.
Het traject van de stoomtram had geen directe invloed op de
ontwikkeling van de bebouwing. Van deze stoomtram zijn nu geen
sporen meer te vinden in Heemskerk.

16

4.5 Militaire infrastructuur
Binnen de gemeente Heemskerk zijn een drietal complexen van
verdedigingswerken uit de MlP-periode te vinden.
De linie van Beverwijk van ir. C.R.Th. Krayenhoff, waarvan vijf van de
vierentwintig lunetten of batterijen op de zuidelijke gemeentegrens
liggen, valt buiten dit kader; deze linie dateert uit ca. 1800.
(Zie afbeelding 13.)

Ten eerste het Fort Veldhuis, met de nevenbatterijen en inundatiewerken, aan de Sint Aagtendijk met bijbehorende ringvaart in het
zuidoosten van de gemeente. Dit voormalige Fort met de bijbehorende
nevenbatterijen en genieloods maakt deel uit van de Stelling van
Amsterdam en dateert van 1893-1903.
Het tweede militaire complex betreft de nederlandse bunkers in de
duinen, gebouwd in 1938 als opslagplaats voor kunstwerken uit de
Rijksmusea in noodsituaties en als zodanig ook gebruikt tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Dit tweetal bunkers bevindt zich onder
zandheuvels vlak bij de Achterweg waar deze uitkomt op de Kaagweg.
Van de derde groep verdedigingswerken, de door de Duitsers tijdens de
bezetting gebouwde bunkers en installaties, resteren in het duingebied
geen duidelijk zichtbare exemplaren meer; alleen buiten het duingebied,
aan de Noordermaatweg, is nog een afluisterinstallatie terug te vinden.
De peilapparatuur stond in een beschermende bunker en kon met
behulp van een lier langs een hellingbaan naar buiten gebracht worden.
Een aantal bijgebouwen (manschappenverblijven) is naderhand gesloopt.
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5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen
De gemeente Heemskerk bestond in de periode 1850-1940 uit de dorpen
Heemskerk en Noorddorp, alsmede de buurten Heemskerkerduin,
Hoogdorp en Molenbuurt.
Molenbuurt verdween daarna als buurt en werd een onderdeel van de
bebouwde kom van Heemskerk, Hoogdorp verdween eveneens als
buurtnaam, als gevolg van de verdichting van de bebouwing langs de
Hoogdorperweg, enerzijds richting Beverwijk (c.q. Wijk aan Zee en Duin)
en anderzijds richting Assumburg.
De gemeente heeft gedurende de MlP-periode haar agrarische karakter
volledig behouden. De nadruk kwam hoe langer hoe meer op de
tuinbouw (van aardbeien-en bonenteelt tot intensieve glascultures van
groenten en bloemen) en bloembollencultuur te liggen.
Na 1950 is de agrarische ontwikkeling overschaduwd door de geweldige
stroom forensen die Heemskerk tot hun woonplaats hebben gemaakt en
werkzaam zijn in de IJ mond (m.n. Hoogovens). Zie hiertoe de bevolkingsgegevens in de tabel.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 7, 9, 10, 15.)
5.2 Het dorp Heemskerk

Met behulp van archeologische vondsten (scherven in een welput aan de
Maerelaan) kan worden vastgesteld dat reeds in de 9de eeuw sprake was
van bewoning in wat heden het dorp Heemskerk is.
De naam Hemesekyricha kwam reeds in 1063 in een gedateerde
oorkonde voor, waarschijnlijk betrof ook dit het huidige Heemskerk.
Gedurende de Middeleeuwen vond op de zuid punt van de geest een
geringe bebouwingsconcentratie plaats op het gebied waar nu de
Nederlands-Hervormde kerk staat. Over de gehele geest (tussen Kerkweg
en Oosterweg) zijn verspreide bebouwingssporen uit deze tijd gevonden.
Geheel buiten de kern lag in deze tijd het slot (Oud-)Haerlem, dat reeds
in 1351 totaal verwoest werd en waarvan nu niet veel meer herkenbaar is
dan de contouren in het landschap (bij de Hoflaan/Zuidermaatweg).
Van de overige middeleeuwse en latere buitenplaatsen (met name bij de
Rijksstraatweg en bij de Hoogdorperweg/Tolweg) resteerden er rond 1850
nog een aantal, te weten het slot Assumburg, het Huis te Heemskerck
oftewel kasteel Marquette (sedert 1612), het buiten Beierlust en de ten
noorden van het dorp Heemskerk gelegen hofstede de Vlotter. De Vlotter
werd in 1869 en Beierlust in 1876 afgebroken, terwijl Assumburg en
Marquette nog altijd bestaan en als jeugdherberg respectievelijk
conferentieoord/hotel een nieuwe bestemming hebben gekregen.
De feitelijke kern van het agrarische dorp lag in 1830 rond de
Nederlands-Hervormde kerk, met name aan de noordzijde.
Daarnaast viel een kleine concentratie te bespeuren ten noorden van de
Rooms-Katholieke kerk. De verdere bebouwing lag verspreid langs de
uitvalswegen aan de randen van de zich naar het noordwesten
uitstrekkende geest en heeft een zuiver agrarisch karakter (boerderijen,
tuinderswoningen e.d.).
In de periode van 1850-1900 was er slechts sprake van een geringe
verdichting en vernieuwing, waarbij het oude stratenpatroon nauwelijks
wijzigingen ondervond.
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Tussen 1900-1940 zette dit proces zich voort, er werden echter ook enige
nieuwe straten aangelegd, met als meest duidelijke exponent de
Oosterstreng, die de Kerkweg verbond met de Rijksstraatweg. Opvallend
was ook de (relatief) grote verdichting langs de Jan van Kuikweg. In de
jaren 1920-1940 kwamen ook de eerste rijtjes (vrijwel) identieke woningen
in Heemskerk in beeld (bv. langs de Maerten van Heemskerckstraat
- voorheen Wijkerweg - , de Kerkweg en de Rijksstraatweg.). Maar het
blijft bij een kleinschalige opzet.
Pas na 1956 was er sprake van een grote wijksgewijze uitbreiding van het
dorp Heemskerk, terwijl tevens de oude dorpskern vrijwel in z'n geheel
vervangen werd door nieuwbouw.
5.3 Het dorp Noorddorp
Al ver voor de Ml P-periode werd de concentratie van bebouwing bij de
Rijksstraatweg, daar waar de Kerkweg en de Oosterweg er op uit
kwamen, Noorddorp genoemd.
Dit was ook het punt waar de diligence op de lijn Beverwijk-Alkmaar
stopte en van paarden verwisselde en later de remise van de stoomtram
Haarlem-Alkmaar was.
In 1850 was er sprake van enige lintbebouwing langs dit deel van
Rijksstraatweg, maar het betrof geen echte dorpskern.
Tussen 1850 en 1940 kwam er geen wijziging in de structuur, alleen
vernieuwing en enige uitbreiding aan de kop van de Kerkweg en
Oosterweg.
Deze situatie is heden nog hetzelfde en bestaat uit een groep
tuinderswoningen en boerderijen bij elkaar.
5.4 Het buurtschap Heemskerkerduin
Het buurtschap Heemskerkerduin viel samen met het zanderijengebied
ten westen van de Rijksstraatweg. Het betrof verspreide bebouwing met
een agrarisch karakter. Het wegenpatroon omvatte de bijna parallel aan
de Rijksstraatweg (voorheen Groote Houtweg) lopende Kleine Houtweg
en haaks op deze op de rug van de strandwal lopende wegen een aantal
andere wegen, te weten de Hondsbosseweg (voorheen Gijl weg of
Geilweg), de Strengweg (De Streng) en de Oudendijk.
Deze wegen werden verbonden door de Luttik Cie en aan de westzijde
begrensd door de Voorweg. De overgang naar het duingebied werd aan
de noordzijde begrensd door de Duinweg.
In 1869 bevond de verspreide bebouwing zich met name aan de
westzijde van het zanderijengebied rondom de Voorweg en aan de
oostzijde langs de Kleine Houtweg.
De bebouwing hangt volledig samen met de tuinbouw. Besloeg de
tuinbouw in 1905 nog het uiterste westen en het oostelijke deel van het
zanderijengebied, door de verlaging van het grondwaterpeil werd ook
het vochtige middenstuk - tot dan toe als weiland in gebruik - in
cultuur gebracht voor de tuinbouw.
Hierdoor vond tot 1940 ook aan de Luttik Cie een verdichting van de
verspreide bebouwing plaats. Tevens deed de glascultuur (kassen) vanaf
ca. 1925 zijn intrede.
Na 1962 (stemming ruilverkaveling IJmond-Noord) werden een aantal
nieuwe wegen, passend in het tot dan toe gehanteerde patroon,
aangelegd en vond een toename van de bebouwing plaats, maar het
karakter van tuinbouwgebied bleef gehandhaafd.
Ten oosten van de Kleine Houtweg verrees in jaren zeventig en tachtig
van de 20ste eeuw een bedrijvenpark.
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5.5 Het duingebied
Het duingebied heeft in het verleden als jachtterrein gediend; gedurende
de MlP-periode werd een deel in gebruik genomen voor de waterwinning,
de bebouwing hierbij behorend is echter van recenter datum. Slechts in
het noorden was sprake van enige bebouwing aan de rand van de
ontginning de Kruisberg, het betrof een vijftal gebouwen, waarvan twee
met een agrarische functie.
Er was geen sprake van een echte structuur in deze bebouwing.
Het grootste deel van het gebied is ook nu nog 'ongerepte' natuur, met
fiets- en wandelpaden voor de recreatieve functie die het duinterrein
- als onderdeel van het Noordhollands duinreservaat - thans heeft.
5.6 Het buitengebied
Het buitengebied omvat de polders en het kleine tuinbouwgebied ten
noorden van Noorddorp.
Buiten dit tuinbouwgebied - een na 1905 in cultuur gebracht
bosterrein - met zijn verspreide agrarische bebouwing, is er sprake van
sporadische bebouwing met een agrarisch karakter.
Apart vermeld dient te worden de bebouwing met een militair karakter,
waarbij Fort Veldhuis deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam, een
structuur die de gemeentegrenzen overschrijdt. De polders worden
doorkruist door de spoorlijn, de A9 en de aan te leggen aansluitingen
vanaf Heemskerk en de Wijkertunnel naar de A9.
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6. Bebouwingskarakteristiek
6.1 Algemeen
Uit het voorafgaande moge duidelijk geworden zijn dat de gemeente
Heemskerk gedurende de periode 1850-1940 een agrarisch karakter bezat.
Dit karakter kwam ook duidelijk naar voren in de bebouwing, met name
in de bebouwing welke buiten het hart van het dorp Heemskerk (rond
de Nederlands-Hervormde en de Rooms-Katholieke St. Laurentiuskerk)
gebouwd is.
(Zie afbeeldingen 7, 9, 13 en 15.)

6.2 Het dorp Heemskerk

In het centrum van het dorp heeft veel bebouwing uit de Ml P-periode
vanaf de jaren zestig van de 20ste eeuw plaats moeten maken voor
nieuwbouw. Het oude hart is er als het ware uitgerukt. Van de
bebouwing - veelal kleine panden met één bouwlaag onder zadel- of
mansardedak - resteren nog enkele exemplaren, soms met een
gecombineerde woon-/winkelfunctie (Kerklaan 23,
Maerten van Heemskerckstraat 6/8, Gerrit van Assendelftstraat 15). Voor
het overige resteren in het centrum voornamelijk openbare gebouwen
zoals het voormalige raadhuis, een aantal scholen en het katholieke
complex aan de A. Verherentstraat met een klooster, pastorie, kerkhof en
de neo-renaissancistische St. Laurentiuskerk uit 1891.
Langs de Kerkweg bevindt zich een klein blok woningen uit het derde
decennium van de 20ste eeuw, de eerste blokmatige opzet binnen de
gemeente. Tevens zijn er langs de uitvalswegen op geringe schaal
soortgelijke ontwikkelingen te bespeuren uit de jaren twintig en dertig
(Maerten van Heemskerckstraat, Oosterstreng), bestaande uit huizen,
meestal één bouwlaag, twee of meer onder één kap, met zadeldak - al
dan niet afgewolfd - en de noklijn parallel aan de straat.
De overige bebouwing vertoont een duidelijk agrarisch karakter, en
bestaat uit (stolp-)boerderijen, hofstedes, landarbeiders- c.q.
tuinderswoningen en bollenschuren. De meeste bebouwing uit deze
categorie dateert uit de periode 1875-1910.
Stolpboerderijen, al dan niet riet gedekt, langs de Kerkweg, de
Oosterweg en de Tolweg. Een fraai voorbeeld van een rijk gedecoreerde
hoeve is Tolweg 27 met middenrisaliet en gesneden windveren. De
landarbeiders- en tuinderswoningen zijn veelal klein en eenvoudig van
opzet, één bouwlaag op rechthoekig grondplan onder een zadel- of
mansardekap; soms meer onder één kap (bv. Kerkweg 245). Een
bollenschuur is te vinden aan de Tolweg bij nr. 44.
Al deze bebouwing lag oorspronkelijk duidelijk buiten de kern van
Heemskerk maar is door de uitbreidingen van na 1950 binnen of aan de
rand van het dorp Heemskerk komen te liggen.
6.3 Het dorp Noorddorp
De geringe hoeveelheid bebouwing heeft een agrarisch karakter;
boerderijen, tuinders- c.q. landarbeiderswoningen en kapbergen aan de
Rijksstraatweg.
De boerderijen zijn derivaten van stolpboerderijen en ook de
landarbeiderswoningen vertonen dezelfde vorm als in Heemskerk.
De kapbergen - voorzover daterend uit de Ml P-periode - hebben
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meestal een houten skelet op een stenen basis. Opvallend element is dat
het houtbeschot aan alle zijden vaak doorloopt tot de daklijst, anders
gezegd dat de wanden volledig betimmerd zijn.
6.4 Het buurtschap Heemskerkerduin

Het meest opvallende bebouwingstype van Heemskerkerduin is de
glazen kas, echter deze kassen zijn alle van na 1945, uit de beginperiode
van de glascultuur resteren geen voorbeelden meer.
Van de bollenbedrijven resteren nog wel een paar exemplaren,
waaronder een voorbeeld aan de Hondsbosseweg/hoek Kleine Houtweg
(woning en schuur).

De agrarische bebouwing is voorts hetzelfde als in Noorddorp, d.w.z.
stolpboerderijen, landarbeiderswoningen - de oudste binnen de
gemeente staat aan de Kleine Houtweg - en kapbergen.
6.5 Het duingebied

De bebouwing in het duingebied bestaat uit een grote duinboerderij met
bijbehorende arbeiderswoning en een rentenierswoning - voor de
voormalige duinterreineigenaar - met twee bijbehorende woningen.
6.6 Het buitengebied

De bebouwing uit de MlP-periode is hier beperkt, een enkele boerderij
met schuren en het Fort Veldhuis, waarbij een houten genieloods en
waterwerken in de vorm van sluisjes in baksteen met natuursteen en
houten schuiven.
In de Heemskerker Noordbroekpolder staat een Duits bunkercomplex
(afluisterinstallatie), bestaande uit meerdere bouwlichamen: opslagruimte,
transporthelling, opstellingsplaats en personeelsgebouw. Een deel is
opgebouwd uit baksteen met een gecementeerde kiezellaag rondom, het
andere deel is van kiezelbeton.
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Verantwoording inventarisatie
Bij de inventarisatie van de gemeente Heemskerk zijn de bijzondere
objecten als kerk, raadhuis, kerkhof en scholen integraal
geïnventariseerd.
Binnen de kern van het dorp Heemskerk heeft zodanig veel nieuwbouw
plaatsgevonden dat slechts weinig woonhuizen (eventueel met
winkelfunctie) geïnventariseerd konden worden.
Uitgaande van de lokale geschiedenis is het niet verwonderlijk dat voor
het overige een groot deel wordt ingenomen door agrarische bebouwing,
variërend van duinboerderij tot bollenschuur. Binnen deze bebouwing is
gekeken naar gaafheid en detaillering en eventueel naar de lokaalhistorische meerwaarde.
Een inventarisatie aan de hand van een stedebouwkundige typologie
heeft niet plaatsgevonden gezien de beperkte schaal van uitbreiding en
de handhaving van het agrarische karakter van (de bebouwing in) de
gemeente Heemskerk gedurende de MlP-periode.
Pas na 1956 vinden er grote wijksgewijze uitbreidingen van de
bebouwing plaats en verandert het agrarische karakter van de gemeente
in dat van een gemeente met vele forensen, vooral werkzaam in de
IJ mond (Hoogovens).
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Tabel
De hieronder volgende inwoneraantallen van de gemeente Heemskerk
zijn ontleend aan de Databank bevolkingsgegevens van de vakgroep
sociale geografie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Jaartal
1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1956
1987

Inwonen
971
1159
1358
1660
1993
2337
2937
3711
4467
4994
ca. 6000
32804*

• per 31 december 1987.

Uit deze gegevens blijkt dat er pas na 1956 sprake is van een explosieve
groei van de bevolking.
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland

I Texel
II Noorderkwartier
III Westfriesland
IV Waterland
V Amsterdam
VI Gooi en Vechtstreek
VII Meerlanden
VIII Zuid-Kennemerland
IX IJmond en Zaanstreek
X Noord-Kennemerland

Noord-Holland

IX

VIII
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2. Gemeente Heemskerk 1858
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3. Gemeente Heemskerk 1869
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4. Gemeente Heemskerk 1914
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5. Gemeente Heemskerk 1943
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6. Gemeente Heemskerk 1946
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7. Gemeente Heemskerk 1983
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8. MlP-deelgebieden
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9. Ontwikkeling bebouwing gemeente Heemskerk 1850-1990
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10. Ontwikkeling bebouwing gemeente Heemskerk na 1945
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1 1 . Bodemgesteldheid gemeente Heemskerk
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12. Waterwegen gemeente Heemskerk
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13. Infrastructuur gemeente Heemskerk
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14. Deel van kaart railverkaveling IJmond-Noord (ca. 1960)
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15. Deel van stadsplattegrond Heemskerk, 1989
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Register
Heemskerk/Heemskerk
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

C. van Assendelftstraat 15
G. van Assendel ft straat 23
Deutzstraat 20
M. van Heemskerckstraat 4
M. van Heemskerckstraat 6, 8
M. van Heemskerckstraat %
M. van Heemskerckstraat bij %
M. van Heemskerckstraat 105
Hoogdorperweg 48
Kerklaan 1, 3, 5, 7, 9
Kerklaan 11
Kerklaan 23
Kerkweg 229, 231
Maerelaan 1, 3

015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036

Marquettelaan 2
Marquettelaan 6
Marquettelaan 32
Marquettelaan 33
Burg. Nielenplein 2
Oosterstreng 90-148
Poelenburglaan 20
Rijksstraatweg 16
Sandenburg 2
Sandenburg 6
Tolweg 4
Tolweg 10
Tolweg 25
Tolweg 27
Tolweg 31
Tolweg 44
A. Verherentstraat 1
A. Verherentstraat 2
A. Verherentstraat bij 2
A. Verherentstraat 4
A. Verherentstraat 5
A. Verherentstraat 6

Winkelwoonhuis
Woonhuis/Werkplaats
Bankgebouw
Woonhuis
Dubbel woon/winkelhuis
Winkelwoonhuis
Waterpomp
Winkelwoonhuis
Boerderij
Wijkverpleging
Woonhuis
Winkel/woonhuis
Boerderij
Onderwijzerswoning/
veldwachterswoning
Woonhuis
Lagere school
Woonhuis
Burgemeesterswoning
Gemeentehuis
Woonhuizen
Woning
Burgemeesterswoning
Bollenkwekerswoning
Woonhuis
Tolhuis
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Rentenierswoning
Bollenschuur
Lagere school
Pastorie
Begraafplaats
RK kerk
Lagere school
Nonnenklooster

3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306

Heemskerk/N oorddorp
046
047
048

Kraaien nest 1
Rijksstraatweg 132
Rijksstraatweg 201

Woonhuis
Tuinderswoning
Gedenkteken

3317

Bollenbedrijf
Tuinderswoning
Bollenschuur
Kapberg
Landarbeiderswoning
Bollenschuur
Boerderij (incl. kapberg)

3307

3318
3319

Heemskerk/Heemskerkerduin
037
037A
037B
039
040
041
042
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Hondsbosseweg 2, 4
Hondsbosseweg 2, 4
Hondsbosseweg 2, 4
Hondsbosseweg bij 16
Kleine Houtweg 6
Kleine Houtweg bij 80
Het Laantje 3

m

3308
3309
3310
3311
3312
3313

043
044
045

Rijksstraatweg 167
Voorweg 6
Voorweg 65

Boerderij
Boerderij
Boerderij

3314
3315
3316

Bunkers
Bunker
Bunker
Wachtlokaal
Boswachterswoning
Dienstwoning
Woningen
Duinboerderij
Landarbeiderswoning
Jachtopzienerswoning

3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340

Verdedigingslinie
(Genieloods) legeringsgebouw
Fort
Nevenbatterij
Grenspaal
Inundatieduiker
Boerderij
Woning
Afluisterinstallatie
Boerderij
Tuinderswoning

3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330

Heemskerk/Duingebied
055
055A
055B
055C
056
057
058
059
060
061

Achterweg
Achterweg
Achterweg
Achterweg
Duinweg 2
Kaagweg 6
Kruisberg 1, 2, 3, 4
Kruisberg 4
Kruisberg 5
Rijksstraatweg 219

Heemskerk/Buitengebied
049
049A
049B
O49C
049D
049E
050
051
052
053
054
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Cenieweg 1
Genieweg 1
Genieweg bij 1
Genieweg bij 1
Zuidermaatweg (bij)
Zuidermaatweg (bij)
Kerkweg 160
Kerkweg 237
Noordermaatweg bij 17
Oosterweg 6, 6
Rijksstraatweg 170
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