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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.

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-
vol Ie gebouwen en ruimtelijke structuren uit de betreffende periode in
beeld gebracht.

De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente Marken.
Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische ontwikke-
lingen 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 bebouwings-karakteristiek en een verantwoording van de
inventarisatie toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente Marken zijn uitgevoerd
door ir. R.L. Lourijsen, als inventarisator jongere bouwkunst verbonden
aan de provincie Noord-Holland.

Haarlem, december 1990.





I. Inleiding

De gemeente Marken ligt in het midden-oosten van de provincie
Noord-Holland en bestaat uit de buurtschappen Grotewerf, Havenbuurt,
Kerkbuurt, Kets, Moeniswerf, Rozewerf en Wittewerf en de polder
Marken.
Het schiereiland is in het zuidwesten, via een dijkweg, met het vasteland
verbonden.
De gemeente Marken is in het noorden, oosten en zuiden door het
Markermeer omsloten en grenst in het westen, via de Couwzee, aan de
gemeente Monnickendam.
De gemeente is in totaal 300 ha groot, waarvan 263 ha land en 37 ha
water en het aantal inwoners bedraagt 2.055 (per 31-12-1989).
Vanaf 1831 is de gemeente Marken zelfstandig; per 1-1-1991 zal de
gemeente opgaan in de nieuw te vormen gemeente Waterland.
Sinds 1971 geniet het gehele eiland, plus het deel van de Couwzee dat
bij de gemeente behoort de status van beschermd dorpsgezicht.
De gemeente Marken behoort tot het MlP-inventarisatiegebied (MlP-regio)
Waterland. Dit inventarisatiegebied omvat voorts de gemeenten Akersloot,
Beemster, Broek in Waterland, Edam-Volendam, Graft-De Rijp, llpendam,
Jisp, Katwoude, Landsmeer, Monnickendam, Purmerend, Schermer,
Uitgeest, Wijde Wormer, Wormer en Zeevang.
Om een overzichtelijke inventarisatie te kunnen maken is de gemeente
Marken opgedeeld in de MlP-deelgebieden: Marken/Marken en
Marken/buitengebied.
(Zie afbeeldingen 1, 6 en 7)





2. Bodemgesteldheid

2.1 Bodem

De ondergrond van het eiland Marken bestaat uit veen, de bovengrond uit
klei. Deze klei werd afgezet gedurende de vele overstromingen die het
eiland in de loop der tijd gekend heeft.
In de regio Waterland behoort alleen het eiland Marken tot het
landschapstype van kleipolderlandschap (Landschapsonderzoek
Noord-Holland 1986).

Rond 3000 v. Chr. werden de oudste strandwallen langs de kust gevormd;
het water daarachter verzoette en er trad veenvorming op, ook ter plaatse
van Marken.
Circa 1650 v. Chr. werd door zeeïnbraken veel van dit veen weggeslagen,
waarbij het Oer-IJ ontstond.
De veengebieden in Waterland bleven grotendeels gespaard.
Rond het Oer-IJ werd later veel veen opgeruimd, zodat een open water
met enkele veeneilanden ontstond. De directe voorloper van de latere
IJ-boezem.
In het veengebied zelf veranderde er weinig: een patroon van hoogveen
eilanden met daartussen stroken laagveen, die de loop van de afwate-
ringsgeulen aangaven.
Het veengebied bleef tot in de Middeleeuwen groeien. Toen kwam er een
einde aan de veengroei door ontginning of door invloeden van de zee.
Met name in de 12e eeuw traden er door overstromingen grote verande-
ringen op in het veengebied.
Het Almere was zo groot geworden dat het water Waterland bedreigde.
Het water sloeg grote brokken veen los dat verpulverd werd.
De verspreide meertjes en plassen werden tot één grote plas samen-
gevoegd. Zo ontstonden de grote binnenmeren als Schermer, Beemster,
Purmer en de Haarlemmermeer. De schuring van het water diepte de
geulen uit. De huidige Purmer Ee bij Monnickendam was een dergelijke
geul. Tijdens de Sint Juliaansvloed in 1164 werd Marken gescheiden van
de rest van Waterland (Marken zou oorspronkelijk dan ook "randland"
betekent hebben).
Bij Amsterdam ontstond als gevolg van een doorbraak het IJ. Uiteindelijk
stond het gehele veengebied met zijn vele meren via verbrede veen-
stromen, het IJ, en het Almere in open verbinding met de zee.
Vanaf dit moment, einde 12de eeuw, begon men met de bedijking van
het veengebied.
Natuurlijke afzettingen deden zich voor in de IJ-boezem en langs de na
1600 steeds zouter wordende binnenzee, die sindsdien Zuiderzee werd
genoemd.
Zowel in de IJ-boezem als op de buitendijkse gronden werd zware klei
afgezet. Op Marken werden kalkrijke zavels afgezet.
Dat Marken in de loop van de 13de eeuw niet ten prooi viel aan de zich
destijds snel uitbreidende Zuiderzee en diverse stormvloeden, dankt het
aan de monniken van het klooster Mariëngaarde in Friesland.
Dit norbertijnenklooster kreeg het eiland omstreeks 1235 in bezit en de
monniken zorgden voor de aanleg van dijken.
De dijken boden al gauw niet meer voldoende bescherming en gedurende
de ongunstige jaargetijden kregen eb en vloed op het eiland steeds vaker
vrij spel.
Aan dit proces zou, ondanks talrijke dijkverzwaringen en dijkverleg-
gingen, pas met de bouw van de Afsluitdijk in 1932 een einde komen.



2.2 Afwatering

De afwatering van het eiland Marken geschiedde tot 1930 op natuurlijke
wijze.
Tot 1825 waterden de sloten tussen de kavels, via de loop van oude
veenstroompjes, af op een aantal sluisjes in de dijk rondom het eiland.
Toen in 1825 Koning Willem I van Marken een voorhaven van
Amsterdam wilde maken en een geul midden door het eiland liet graven,
werd aan de oostzijde hiervan een sluis gebouwd.
De sluizen bij de Haven en de Rozewerf werden verbeterd en de overige
sluizen afgebroken.
Op het eiland waren nooit molens gebouwd, zodat de natuurlijke
afwatering alleen bij ebstand kon plaatsvinden.
Daar ook na de afsluiting van de Zuiderzee de mogelijkheid tot
natuurlijke lozing gering zou zijn, werd tot de bouw van een bemalings-
inrichting besloten. Het gemaal werd gebouwd op de plaats van de sluis
bij de Rozewerf en het eiland Marken werd een polder.
De sluis aan de oostzijde verdween en de sluis bij de Haven werd
verbouwd tot inwateringsluis.

Het reliëf van de bodem van Marken varieert van +1,5 NAP op de
woonterpen tot -0,8 NAP in het zuidoostelijk poldergebied.

(Zie afbeeldingen 4, 5, 8 en 11)
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3. Grondgebruik

3.1 Agrarisch

De kleigronden van het eiland Marken waren van oudsher als wei-
(hooi)land in gebruik; veeteelt werd op zeer kleine schaal bedreven.
Het onder invloed van brak water onbrandbaar geworden hooi, werd
direct naar de haven voor verscheping afgevoerd en door heel Nederland
afgezet.
In de periode 1850-1932 heeft dit agrarische grondgebruik geen verande-
ringen ondergaan.
Het verkavelingspatroon was overwegend zeer onregelmatig. In dit
patroon was de regelmatige strokenverkaveling van het nooit gebruikte
"boogkanaal" opvallend.
Rond 1932, na de bouw van de Afsluitdijk, werd, vanuit een viertal
verspreid liggende boerderijen, de veeteelt uitgebreid; de meeste kavels
werden hiervoor vergroot in een patroon van meer regelmatige stroken en
blokken.
In de periode na 1940 bleef het agrarisch grondgebruik op Marken
stabiel.

3.2 Niet-agrarisch

Het niet-agrarisch grondgebruik op Marken beperkte zich in de periode
1850-1932 tot de werven die een woonfunctie hadden en tot enige nijver-
heid rond het havengebied (o.a. een scheepswerf en enige taanderijen en
smederijen).
De scheepvaart en de visserij zijn vanaf het ontstaan van Marken de
belangrijkste bron van inkomsten geweest.
Ook in de tweede helft van de 19de eeuw brachten zeevaart en visserij
de Markers enige welvaart. Zij sleepten de van en naar Amsterdam
varende schepen op een soort dokken of "scheepskamelen" over de
verzande pampus en het IJ.
Haringvangst en walvisvaart werden tot in Groenland en Scandinavië
beoefend; invloeden daar vandaan waren in de klederdracht herkenbaar.
Tegen het einde van de 19de eeuw beperkte de visserij op haring en
ansjovis zich tot de Zuiderzee. De verwerking van de vis vond niet op
Marken, maar vooral in Monnickendam plaats.
De opkomende concurrentie van andere vissersvloten aan de
Zuiderzeekust en het wegvallen van arbeid op de "scheepskamelen"
(het Noordzeekanaal was inmiddels gegraven) deed veel Markers werk
elders zoeken. De activiteiten rond de haven namen in de periode
1880-1930 sterk af. De Afsluitdijk en het ontstaan van een zoetwatermeer
betekende het einde van Marken's visserijperiode.
De palingvisserij werd tot 1945 op kleine schaal uitgeoefend en verdween
later in z'n geheel.
In 1947 werd scheepswerf De Hoop uit de haven van Marken naar het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem overgebracht.
Vele Markers vonden werk op de vaste wal, maar bleven op het eiland
wonen; dankzij de totstandkoming van de dijkverbinding in 1957 werd
dat vergemakkelijkt. Deze dijk zorgde ook voor een grotere toename van
het toerisme. De haven werd beter geschikt gemaakt voor de pleziervaart
en sindsdien bloeit op Marken de "toeristen-industrie".
De status van beschermd dorpsgezicht zal, ondanks de grote vraag, het
grondgebruik voor verdere woningbouw op Marken sterk beïnvloeden,
namelijk een sterke beperking van het aantal bouwlocaties.
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3.3 Landschapsbeeld

Het landschapsbeeld van Marken is te karakteriseren als een overwegend
vlak en open graslandgebied omgeven door een dijk.
Het "boogkanaal" is door de begroeiing langs de oevers te lokaliseren.
De werven aan de zuidzijde van dit kanaal (Crotewerf, Rozewerf en
Moeniswerf) vormen kleine afgesloten eenheden te midden van het open
weidegebied.
Het gebied ten noorden van het "boogkanaal" is intensiever bebouwd.
Het betreft de oude kern van Marken met haven, de nieuwbouw van
Marken en het sportterrein bij de splitsing van Walandweg en het
Oosterpad. De oude kern van Marken is ontstaan uit een aantal bij elkaar
gelegen werven.
Kenmerkend is de compacte bouwwijze op de afzonderlijke verhoogde
eenheden (terpen) en het nagenoeg ontbreken van beplanting (met uitzon-
dering van de begraafplaats die op een voormalig woonterp geheel in het
groen is gelegen).
De kleurstelling van de woningen is groen of zwart en de kozijnen zijn
wit.
Buiten de oude kern is, na 1940, bij de noordelijke dijk een nieuwbouw-
wijk gebouwd. De bouwwijze is meer karakteristiek voor de periode
waarin het is gebouwd dan voor de plaats waar het is gelegen.
Ten zuiden hiervan is een sportcomplex tot ontwikkeling gebracht waar-
omheen een forse beplanting is aangebracht.
In het buitengebied zi jn, met enige moeite, nog drie voormalige werven te
onderscheiden (werf K, N en T, zie afb. 12).
Beeldbepalend is de vuurtoren aan de oostzijde van het schiereiland.
Oriëntatiepunten óp Marken zijn de kerktoren en de vuurtoren. Vanaf
Marken zijn aan de westzijde Monnickendam en Volendam zichtbaar, aan
de zuidwestzijde Amsterdam en aan de oostkant is de dijk rond Zuidelijk
Flevoland te zien.

(Zie afbeeldingen 2 t/m 6, 12 en 14)
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4. Infrastructuur

4.1 Wegen

De wegen op Marken hadden in de periode 1850-1940 een lokale
functie. Tussen de terpen lagen smalle paden, die in 1850 reeds bestraat
waren. Opvallend was de ligging van een serie werven langs het
"Zegereid"; een pad dat hoogstwaarschijnlijk de verbinding vormde tussen
de Monnickenwerf (Kerkbuurt) en de voormalige Kloosterwerf. Enige
werven waren door hun ligging duidelijk van dit pad afhankelijk.
De richting van dit pad was noordwest-zuidoost; het patroon van dit pad
was vanaf de Kerkbuurt kaarsrecht en vanaf Witte Werf kronkelig.
Haaks op het Zegereiderpad was de Buurterweg te vinden. Deze weg was
de verbinding tussen de Kerkbuurt en De Buurten; ten noorden van de
Kerkbuurt ging deze weg over in de Minneweg, waaraan een school
gelegen was. Met de bouw van de vernieuwde Haven werd een pad
westelijk van de Buurtweg geprojecteerd, de Westerweg. De hiervoor
genoemde wegen hadden een kronkelig tot zéér kronkelig patroon. Aan
de oostkant van het eiland was het Oosterpad dat, vanaf het Zegereider-
pad, het tracé van het boogkanaal volgde. Deze landweg werd gebruikt
voor het vervoer van vee en de afvoer van hooi. De weg eindigde nabij
de vuurtoren. Ook de weg tussen Rozewerf en Moeniswerf was, na het
verdwijnen van de terpenzwerm aan de oostzijde, niet meer doorlopend.
Aan deze rechte weg met enkele kronkels waren bij Moeniswerf enige
veeteeltbedrijven te vinden.

De terpen betrad men over een aan één kant verzwaarde houten draai-
plank met leuning; draaibaar om de hooivlotten en boten te kunnen
doorlaten. Na 1940 werden deze planken vervangen door vaste kleine
bruggen.
Tussen 1850 en 1940 waren op belangrijke punten van het wegennet een
vijftal brede ophaalbruggen gebouwd. Deze bruggen doen nog als
zodanig dienst.

De infrastructuur van het eiland Marken heeft in de periode 1850-1930
nauwelijks veranderingen ondergaan. Toen Marken kunstmatige bemaling
kreeg, is er tussen de Kerkbuurt en de Haven, langs de Westerweg, op
maaiveldniveau een woonwijkje gebouwd. Ook tussen Kerkbuurt en de
Buurten werd langs de wegen incidenteel gebouwd. De breedte van de
wegen bleef echter gehandhaafd.
In de periode na 1940 is er op het eiland Marken sprake van beperkte
uitbreiding van het wegennet. In 1957 werd Marken toegankelijk voor het
autoverkeer en in de jaren zestig werd aan het eind van de Minneweg,
ten noordoosten van de Kerkbuurt, een grote nieuwbouwwijk
geprojecteerd.
Deze wijk is, vanaf het parkeerterrein bij Kets, via de Walandweg te
bereiken. De autoweg over de strekdam volgt ten dele het tracé van het
boogkanaal (de Zuidervaart) tot aan de parkeerplaats. Om het autoverkeer
op het eiland te beperken zijn de overige wegen alleen met ontheffing te
berijden.

4.2 Waterwegen

Rond 1850 hadden de talloze sloten op het eiland Marken een belangrijke
functie voor de afwatering.
Rond de werven waren sloten gegraven, zodat de afwatering van de
bewoonde hogere gronden op natuurlijke wijze kon geschieden. Via een
drietal sluizen, bij de Haven, de Rozewerf en de vuurtoren werd bij
ebstand op de Couwzee en de Zuiderzee geloosd (zie 2.2 Afwatering).
Sommige sloten (bijvoorbeeld de Weidesloot) waren verbreed en hadden
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tevens een transportfunctie (voornamelijk ten behoeve van veevervoer en
hooitransport). Het patroon van deze sloten was grillig en volgde veelal
de loop van oude veenstroompjes.
Typerend voor Marken was de aanleg van het boogkanaal op initiatief van
Koning Willem I in 1825. De bedoeling was het IJ af te dammen en een
nieuwe vaarverbinding te maken vanuit Amsterdam, via een kanaal door
Waterland, de Gouwzee, en dit boogkanaal door Marken, naar de
Zuiderzee. Marken zou zo een voorhaven voor Amsterdam moeten
worden. Als argumenten werden gehanteerd dat het Noordhollands kanaal
met zijn 80 km te lang was en het gebied bij Pampus te ondiep. In 1826
is het 150 meter brede kanaal gegraven en na korte tijd was het op
Marken al bevaarbaar.
Het hele project is evenwel een paar jaar later mislukt. De kosten bleken
groter dan verwacht, Amsterdam wilde niet meewerken en het kanaal bij
Marken kwam in nog ondieper water uit dan bij Pampus.
Bovendien was er in de plannen niet voorzien in een haven bij Marken.
Het kanaal werd grotendeels weer gedempt. De buitenste grenzen van het
kanaal werden gevormd door een tweetal lange sloten, terwijl in het
midden nog een breder water is overgebleven, namelijk de Zuidervaart en
Oostervaart. Aan het oosteinde van deze vaart bleef een sluis tot 1 932
functioneren.
Het waterwegennet op Marken heeft in de periode 1850-1932 nauwelijks
veranderingen ondergaan. Met de bouw van een gemaal bij de Rozewerf
is alleen de richting van afwatering veranderd.

4.3 Dijken

De dijk rond Marken, in eerste aanleg te danken aan de 13de-eeuwse
monniken, bood nooit voldoende bescherming tegen het omliggende
water.
Hoewel de dijk een waterkerende functie had, kon van bewoning op
maaiveldniveau geen sprake zijn. Hiervoor werden kunstmatige woon-
heuvels opgeworpen, op Marken "werven" genaamd, die in de winter-
maanden en bij storm ook de bescheiden veestapel moesten bergen.
De grillige kustlijn van Marken was kwetsbaar voor aanvallen van water
en wind.
Na een dijkdoorbraak legde men meestal een nieuwe dijk landinwaarts
(inlaagdijk), waardoor veel land verloren is gegaan. In 1345 bedroeg het
opgemeten oppervlak ruim 450 ha, in 1515 was dit geslonken tot
circa 350 ha en in 1900 tot omtrent 290 ha. Vooral aan de zuidzijde van
het eiland werden de dijken zwaar belast; tegen het kruiende ijs werd in
de 19de eeuw, nabij de sluizen van de Rozewerf, een aantal "ijsbrekers"
geplaatst. De vuurtoren op de oostpunt van het eiland, was geïsoleerd
komen te liggen en werd via een dijk, weer met het vaste land verbonden
(1839). In 1837 werd de dijk aan de westzijde van het eiland onder-
broken voor de aanleg van een grotere haven.
Een dijkje vanaf de noordwestpunt van Marken naar een lichtbaken in de
Couwzee verdween rond 1877 in de golven.
De storm van 1916 heeft veel stukken buiténdijks land doen verdwijnen
en de huidige omvang van Marken bedraagt 263 ha.
Ook na de afsluiting van de Zuiderzee bleef de bebouwing grotendeels op
de 15 overgebleven werven geconcentreerd.
In 1942 werd op de noordpunt van het eiland een 2,5 km lange dijk
gebouwd, die toen de verbinding met Volendam had moeten vormen. Een
zuidverbinding met het vasteland kreeg later de voorkeur.
In 1957 is het eiland, via een dijkweg, vanaf de zuidwestpunt zuidwaarts
met het vaste land verbonden.
In 1872 werd nabij De Rozewerf een twaalftal ijsbrekers in het water
geplaatst om de dijk tegen het kruiende ijs te beschermen.

(Zie afbeeldingen 2 t/m 6, 9 t/m 12. 19 en 20)
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5. Nederzettingsstructuur

5.1 Algemeen

De geschreven geschiedenis van Marken begint bij de monniken van het
klooster Mariëngaarde in Friesland in de 13de eeuw. Waterland, waarvan
Marken deel uitmaakt, heeft, vóórdat het in 1282 in staatkundige zin aan
de Graven van Holland toekwam, tot de Friese gewesten behoord.
De kloosterlingen kregen het eiland in eigendom en bedijkten het.
De helft van de grond werd verpacht aan leken. De monniken bouwden
een klooster op een grote kunstmatige verhoging, die de naam
Monnikenwerf verkreeg en later Kerkbuurt werd genoemd. Op een aantal
van deze woonheuvels, de zogenaamde "werven" werden burgerneder-
zettingen gebouwd. De landbouw werd tot ontwikkeling gebracht; maar
omstreeks 1345 maakte Graaf Willem IV van Holland een einde aan dit
nuttige monnikenwerk.
De graaf liet bij wijze van vergeldingsmaatregel, na zijn nederlaag bij
Stavoren, de kloosterlingen gevangen nemen en de uithof met kapel
verwoesten.
Voor de kleine bevolkingsgroep was het echter niet mogelijk de lange
zeedijk te onderhouden en Marken werd spoedig een eiland met een
uitgesproken vissersbevolking.
Had men in 1345 nog met twee bewoningscentra op Marken te maken, in
de loop der tijd zijn er zevenentwintig namen van werven bekend
geraakt; van enkele van die namen is niet bekend of ze een werf repre-
senteren die nu verdwenen is, dan wel een oude benaming zijn van een
thans anders genoemde werf.
De precieze ouderdom van de werven is door het ontbreken van schrif-
telijke bronnen en archeologisch onderzoek moeilijk vast te stellen.
De "Monnikenwerf" (thans Kerkbuurt) wordt, voorzover thans bekend,
in 1470 voor het eerst genoemd.
Men gaat ervan uit dat in het begin van de 18de eeuw alle werven,
in eerste aanleg, tot stand gebracht waren.

5.2 De werven

Van de ontstaanswijze der werven is weinig bekend. Vele werven droegen
mansnamen, wat wellicht erop wijst dat de werven als individuele huis-
plaatsen zijn begonnen en pas naderhand tot grotere terpen uitgroeiden.
Een enkele proefboring heeft uitgewezen dat de werven inderdaad in
verschillende fasen zijn opgehoogd. Bekijkt men de werfplattegronden
dan kan men tot de slotsom komen dat diverse werven naar alle waar-
schijnlijkheid ook in plattegrond uitbreiding hebben gehad (bijvoorbeeld
Kets en Rozewerf).
De vorm van de terpen en de rangschikking van de woningen op de
werven varieert. Met name bestaat er een elementair onderscheid tussen
de situatie op de Kerkbuurt (de Monnikenwerf) en de overige werven.
Op de Kerkbuurt kenmerkte de bebouwing zich door een aantal woningen
aan weerszijden van de straat. Tussen die woningen bevonden zich
nauwe toegangen tot de achterhuizen. Toen de bevolkingsdruk toenam
ging men er toe over in die tuinen nieuwe woningen te plaatsen en daar-
achter dikwijls wéér woningen, zodat rijen van achter elkaar geplaatste
huizen ontstonden die door zeer smalle - dwars op de hoofdstraat
staande - steegjes van elkaar werden gescheiden. Hoogstwaarschijnlijk is
dit nederzettingspatroon, dat thans nog te zien is, pas in de 19de eeuw
ten volle tot ontwikkeling gekomen.
In de periode 1850-1940 is de structuur van de Kerkbuurt nauwelijks
veranderd.
Na 1940 werd op een enkele plaats een huis afgebroken terwille van
licht- en luchttoetreding voor de er naast liggende huizen.
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Bij de overige werven heeft men te maken met een andere opzet.
In tegenstelling tot de ovale opzet van de Kerkbuurt waren deze werven
meer vierkant met zijden van omtrent 25 meter.
Op zo'n vierkante werf vond men meestal twee elkaar kruisende paden,
waartussen plaats was voor circa vier woningen. De paden hadden veelal
een subtiel wigvormig patroon.
In een latere periode werden sommige werfhellingen ook bebouwd.
De meest recente bebouwing van Marken vormen de paalwoningen,
waarvan de meeste in de 19de eeuw gebouwd zijn.
Deze woningen werden in lineair verband aangelegd, waarbij de stroken
tegen een werf zijn aangelegd (bijvoorbeeld de zuidoost hoek in de
Kerkbuurt), dan wel los daarvan (bijvoorbeeld Buurt IV en Fort) of als
bindend element tussen de werven (bijvoorbeeld tussen Kets en Buurt I).
De dijkwoningen aan de haven dateren van na 1916.
De structuur van de werven is, afgezien van de paalwoningen, in de
periode 1850-1932 praktisch niet veranderd.
Na 1932, met de bouw van de Afsluitdijk, werd de functie van de werven
geheel teniet gedaan.
De laat-middeleeuwse terpenzwerm van Marken vormt een waardevolle
herinnering aan de strijd tegen het water; als zodanig zijn de werven
wellicht geen imposante maar toch opmerkelijke monumenten van
standvastigheid te noemen (zie ook 6. Bebouwingskarakteristiek).
Marken vormt een onderdeel van de toekomstige Markerwaard, als de
plannen daarvoor ooit gerealiseerd zullen worden.

5.3 Overige bebouwing

In 1933 is een woonwijkje met buurtcentrum (buurthuis, medisch
centrum, brandweer) tussen de Havenbuurt en de Kerkbuurt gebouwd.
De structuur van deze wijk heeft geen relatie met die van de werven.
Rijtjeswoningen aan noord-zuid geprojecteerde straten die haaks staan op
de hoofdstraat.
Een viertal boerderijen werd, op maaiveldniveau, verspreid over het
eiland gebouwd.
Na 1940 is ten noorden van de Haven en ten noordoosten van de
Kerkbuurt het woningbestand verder uitgebreid.

5.4 Bevokingsontwikkeling (zie tabel I en II)

Vanaf 1850 groeide de bevolking van Marken weer na een periode van
stagnatie. Voldoende werk in de scheepvaart en de visserij waren hiervan
de oorzaak. Markers waren erg gehecht aan hun eiland, zodat de woning-
druk met de jaren toenam. Vooral in de Kerkbuurt en Havenbuurt was,
o.a. door woningsplitsing, de woningvoorraad aanmerkelijk toegenomen.
Ook toen de bron van inkomsten op het vaste land gezocht moest
worden, bleef men op Marken wonen. In de periode 1850-1940 was
sprake van een groeiend bewonersaantal.

(Zie afbeeldingen 2 t/m 6, 12, 14, 15, 16, 17, 19 en 20)
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6. Bebouwingskarakteristiek

6.1 Algemeen

Marken is in de loop der eeuwen vele malen geteisterd door stormvloeden
en branden. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de oudste huizen grotendeels
verdwenen zijn. Slechts enkele huizen uit begin en midden 17de eeuw
zijn overgebleven in de Kerkbuurt, op de Kets, de Grotewerf en de
Moeniswerf.
Voor het overige zijn er een aantal 18de-eeuwse huizentypen, die onder
meer de stormvloed van 1825 hebben doorstaan. In dat jaar werd het
huizenbezit van de Markers voor ca. 40% vernield of weggeslagen.
In 1877 werden bij een dergelijke ramp de meeste huizen van de thans
nog aanwezige vier op het zuidoostelijk deel van het eiland gelegen
werven vernield, terwijl in 1916 bij de watersnood eveneens een groot
aantal woningen verloren ging. Ook branden hebben op het eiland meer-
dere keren zware schade aangericht.
Al deze rampen hebben tot gevolg gehad, dat we thans op de werven een
grote vermenging aantreffen in de ouderdom van de huizen. Het meest
komen 19de-eeuwse huizen voor, die echter naar oude traditie in hout
zijn opgetrokken.

De huizen op Marken zijn in vier typen te verdelen, namelijk die, welke
op de werven zijn gebouwd (de lage woning en de verhoogde woning) en
die aan de rand van de volgebouwde terpen of er buiten zijn opgetrokken
(de gedeeltelijk op palen gebouwde woning en de geheel op palen
gebouwde woning).
Tot omstreeks 1 800 heeft men nog nieuwe verhogingen gemaakt om op te
bouwen (bijv. Buurt II en III).
Daarna is men aan de randen huizen op stenen onderbouwen of op palen
gaan bouwen en toen ook daar geen ruimte meer voor vrij was ging men
er tegen het einde van de 19de eeuw toe over rijen paalwoningen op de
open terreinen tussen de werven te bouwen. Dit proces ging door tot de
afsluiting van de Zuiderzee in 1932.
Door de geïsoleerde ligging van het eiland en de gesloten maatschap-
pelijke structuur heeft het uiterlijk en de constructie van de huizen in de
loop van de eeuwen weinig verandering ondergaan.
De ontwikkeling van de constructie van het houtskelet in de Marker
huizen loopt parallel met die van het vasteland.
Rond 1850 waren de meeste woningen op de werven gebouwd en op een
traditionele wijze geconstrueerd.
Deze eenvoudige huizen, die tot het type zaalhuis gerekend konden
worden, waren inwendig niet onderverdeeld in vertrekken. In deze één-
kamerwoning werd, onafhankelijk van gezinsgrootte, gewoond, gewerkt
en geslapen. De oudere huizen hadden een nagenoeg vierkant grondplan.
Doordat de hoogte van het ondervertrek vrij gering was en het dak door
de grote breedte van het huis hoog, waren kapruimte en nokhoogte groot
ten opzichte van de onderbouw. Hierdoor ontstond een karakteristiek
woonhuistype, dat op het Noordhollandse "vasteland" onbekend was.
Omstreeks het derde kwart van de 19de eeuw werd een andere construc-
tiewijze op Marken toegepast, samenhangend met de ligging van het pand
op de flanken van de werf.
Had de oorspronkelijke balkconstructie geen doorlopende stijlen - de
voetplaat van de sporenkap lag direct op de balkeinden - bij de nieuwere
constructie zou daar wel sprake van zijn. Het stukje boven de zolder-
vloer, het zogenaamde "wurmt", was variabel in hoogte. Omdat de
woningen aan de rand van de werven aan een hellend pad lagen en er
gestreefd werd naar een gelijke nokhoogte met het buurhuis, was het
wurmt hoger naarmate het pand van jongere bouwdatum was. Vooral bij
de paalhuizen aan de rand van de werven was dit aan de buitenzijde
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herkenbaar. Dit had tot gevolg dat de zolderruimte ook als slaapruimte
dienst kon doen.
In de periode 1850-1940 hebben beide houtskelettypen veranderingen
ondergaan; vooral door hetzelfde materiaalgebruik tijdens het proces van
vervanging, splitsing, uitbreiding en verdichting is het moeilijk de
woningen exact te dateren.
De woningen op Marken hadden tot circa 1850 een rietgedekt zadeldak.
Over deze rieten daken en over de daken met houten dakbeschot zouden
voortaan rode Hollandse, soms grijs gesmoorde pannen gelegd worden.
De kappen werden over het algemeen licht geconstrueerd.
Het sterke overhellen van de voorgevel bij sommige woningen was het
gevolg van het ontbreken of te laat aanbrengen van verstijvingen en wind-
verbanden.
Een alleenstaand huis had twee zijwanden en twee "voorschotten" (voor-
en achtergevel). De zijwanden van ingebouwde huizen werden "tussen-
schotten" genoemd.
Aan de voorgevel (van huizen met een topgevel aan de voorzijde) waren
het ondervoorschot met horizontale houten gevelbekleding (gepotdekseld
of gerabat) en schuiframen met roedenverdeling te onderscheiden en het
bovenvoorschot met verticale planken, waarin een raam of luik gemon-
teerd was.
De ingang was in de voorgevel of in een van de zijgevels.
De makelaar, windveren en gootklossen waren veelal met zorg bewerkt.
Het houtwerk was zwart of bruin geteerd, maar in de loop van de
19de eeuw zouden de nieuwe huizen groen geverfd worden, veelal met
witte banden in het rabatprofiel.
De kozijnen, ramen, windveren, makelaars, goten en gootklossen waren
wit, de deuren groen geverfd; de luiken hadden aan de binnenkant een
wit paneel in een groene lijst en aan de buitenkant een groen, bruin of
zwart gekleurd oppervlak.
Inwendig waren de wanden van de Markerhuizen betimmerd met schot-
werk en tot de helft geel geverfd. Vanwege het open vuur en de daarmee
gepaard gaande rookontwikkeling was het noodzaak de binnenwanden en
de balken minstens een keer per jaar te "witwateren" (een mengsel van
krijt (later een blauwsel), schelpenzand en water).
Tussen 1917 en 1940 werden in de meeste Markerhuizen schoorstenen
gebouwd, de zoldervloeren dichtgemaakt, de rookkisten afgesloten en van
water en elektriciteit voorzien.

De paalwoningen aan de randen en tussen de werven droegen in- en
uitwendig dezelfde traditionele kenmerken.
Deze woningen stonden op een onderbouw van zware (doorgaande)
stijlen. De woning was bereikbaar via een buitentrap, die aangebracht
was tegen een houten bordes. Dit type werd meestal als een lange rij
woningen ontworpen. Door het hoge "wurmt" hadden deze woningen een
rijziger aanzien; de zolder werd volledig benut. Dit had wel tot gevolg
dat deze huizen van dakkapellen werden voorzien.
Vanwege de regelmatige overstromingen konden de ruimten onder de
woningen niet geheel dichtgezet worden.
Na de afsluiting van de Zuiderzee zijn de onderhuizen meestal met bak-
steen omkleed en als berging in gebruik.
In de periode 1850-1930 was slechts een enkel gebouw in baksteen
uitgevoerd (de NH kerk, de pastorie, het hotel e.d.).
De geheel uit baksteen opgetrokken wijk tussen Kerkbuurt en Havenbuurt
en de meer recente buurt ten noordoosten van de Kerkbuurt, alsook de
enkele agrarische gebouwen in het buitengebied wijken geheel af van de
karakteristieke Marker houtbouw.
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6.2 Kerkbuurt

De Kerkbuurt of Monnikenwerf vormt het centrum van het Marker leven.
We treffen hier aan de zuidwest zijde van de buurt de in 1904 gebouwde
NH kerk aan, op dezelfde plaats, waar ook vroeger een kerkgebouw
stond. Noordoostelijk van de kerk ligt een pleinvormige ruimte, waaraan
het nieuwe raadhuis is gebouwd. Vanaf deze ruimte verdeelt een smalle
straat de buurt in twee vrijwel gelijke delen.
De langgerekte woonblokken (aan weerszijden begrensd door smalle tot
zeer smalle stegen) zijn haaks op deze straat gesitueerd.
Deze vrijwel alle uit hout opgetrokken woonblokjes, die in verschillende
afzonderlijke woningen zijn onderverdeeld, liggen in gering verspringende
rooilijn aan de hoofdstraat. Het beeld vanaf deze straat wordt bepaald
door een reeks houten topgevels met verschillende noklijnen.
De hogere huizen, vrijwel alleen voorkomend direct langs de hoofdstraat,
zullen aanvankelijk alle uit één woonlaag met kap hebben bestaan.
Zowel aan de hoofdstraat als aan de naar buiten gerichte zijde van de
werf zijn enige smalle door hekjes omheinde erfjes aangelegd. Voorts
heeft ieder huis een eigen bleekveld op het talud van de terp buiten de
woonkern.

6.3 Havenbuurt

In tegenstelling tot de Kerkbuurt is het oude gedeelte van de Havenbuurt,
ofschoon niet minder intensief bebouwd, onregelmatiger van aanleg.
De buurt is in een drietal delen te onderscheiden.
De buurten Moskou en Siberië ten noordoosten van de haven liggen op
een terp; de hierop aanwezige bebouwing, bestaat uit een aantal lang-
gerekte huizen op palen en enige daaromheen gelegen kleinere panden.
De gave aanleg, met plaveisel en omheinde erfjes aan de buitenzijde
levert met de bebouwing een beeld op, dat wat uiterlijk betreft represen-
tatief voor het Marker woonerf geacht kan worden.
De op de terpen gelegen Buurten I, II en III liggen ten oosten en zuid-
oosten van de haven. Hierop wordt een groot aantal houten woningen
aangetroffen, waarvan meerdere onder een kap. Te midden van de
Markerwoningen wordt in Buurt 2 een qua schaal en materiaaltoepassing
sterk afwijkend gebouw, ingericht tot café annex hotelbedrijf (± 1925),
aangetroffen. Opvallend is evenwel dat, door de intimiteit van de dicht er
omheen gelegen bebouwing, het beeld door de houten huizen bepaald
blijft. Ten zuidoosten van Buurt 1 liggen enige panden, die als veestal en
hooiberg in gebruik zijn.
Buurt 4 is na 1850 tot ontwikkeling gekomen en bestaat uit een vijftal
langgerekte bouwstroken op palen. Hierin zijn woningen en een kaas-
makerij gesitueerd.
Ten zuiden hiervan liggen enige verspreide panden, waaronder een voor-
malige smederij, met dichtgemetselde onderbouw.
Ten noordoosten van Buurt 1, aan de Buurterstraat, ligt de vroeger
bewoonde terp Altena. De bebouwing hierop werd in 1808 door brand
geheel verwoest. In 1845 werd hier de begraafplaats van Marken aan-
gelegd toen de oude kerk, waar voordien begraven werd, gesloopt was.
De ovaalvormige terp is door een sloot omgeven en via een brug van de
openbare weg gescheiden.

In 1837 werd het noordelijk gedeelte van de haven aangelegd en in 1853
vergroot door het graven van de zuidelijk aangrenzende havenkolk. Beide
delen zijn door een gedeeltelijk weggegraven dam, waarop tot 1947 een
scheepswerf met loods was gesitueerd, gescheiden.
De Markerhaven behoorde in 1860 tot een der modernste vissershavens
van Nederland. De thans hieromheen gelegen zogenaamde diikwoningen
stammen alle van na 1916, het jaar van de laatste watersnood.
De huizen, winkels en horecabedrijven hebben één bouwlaag met kap-
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verdieping en de noklijn loop evenwijdig aan de haven; aan de landzijde
van de dijk wordt deze bebouwing door een paalconstructie gedragen.

6.4 Kets en Fort

Kets en Fort zijn twee dicht bijeen gelegen afzonderlijke woonterpen, op
enige afstand zuidoostelijk van de Havenbuurt. Door middel van een
tweetal zeer langgerekte blokken houten paalwoningen uit 1930 zijn zij
aan de Havenbuurt verbonden. Deze woonterpen zijn van elkaar
gescheiden door een sloot, die een onderdeel vormt van de in 1825
gegraven afgreppeling van het kanaal. Beide buurten bezitten de eerder
omschreven kenmerken, die karakteristiek voor Marken zijn. De relatie
van deze beide werven, met de oorspronkelijk rondom aanwezige laag-
gelegen graslanden, is alleen aan de westzijde bewaard gebleven. Aan de
zuidzijde is in 1959 het parkeerterrein gebouwd.
Bij het entree van Marken zijn deze twee werven beeldbepalend.

6.5 Wittewerf, Grotewerf en Rozewerf

Deze werven liggen aan het Zereiderpad en manifesteren zich door hun
hoge ligging in het open polderlandschap. De structuur van de afzon-
derlijke werven is niet verstoord en de meestal naar buiten gerichte
houten topgevels leveren een markant beeld op.
De werven zijn gering van omvang, maar zeer intensief bebouwd.
De smalle steegjes die de woonblokjes begrenzen, leveren door hun
geringe lengte tal van doorkijkjes op. Voorts worden alle eerder
beschreven kenmerken ook hier aangetroffen. De huizen waarvan slechts
enkele later uit steen zijn opgetrokken bestaan voor het merendeel uit een
begane grond met kapverdieping.

6.6 Moeniswerf

Deze werf is de kleinste van alle woonbuurten op Marken. De meest
oostelijk gelegen werf aan het einde van het Moeniswerferpad bestaat
slechts uit enkele huizen, die min of meer afwijken van het Marker type.
De stormvloed van 1916 had hier veel vernield.

(Zie afbeeldingen 17, 18)
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Verantwoording inventarisatie

Bij de inventarisatie van de gemeente Marken zijn bijzondere objecten uit
de periode 1850-1940, zoals de NH kerk en pastorie, buurthuis, ijsbrekers
en gemaal op hun functionele, beeldbepalende en architectuur- en/of
lokaal-historische waarde geïnventariseerd.
Bij de overige (voornamelijk woon-)bebouwing is gekeken naar gaafheid,
detaillering en de historische waarde.
Voor de gemeente Marken is de keuze gemaakt de woonhuisinventarisatie
slechts in enkele gevallen per object uit te voeren. Redenen hiervoor zijn
het feit dat de karakteristieke Marker houtbouw op de verschillende
werven volgens een aantal standaardtypen is uitgevoerd en dat deze
bebouwing voor, tijdens en na de periode 1850-1940 aan wijzigingen
onderhevig is geweest; de vaak subtiele wijzigingen in grondplannen,
gevels, materialen en ook in functie maken datering in de meeste gevallen
tot een hachelijke zaak.
Daarom is getracht een overzicht te geven van de verschillende meer-
voudig in de gemeente voorkomende bouwtypen; tevens zijn rijen en
clusters van panden opgenomen die een extra toegevoegde waarde
hebben vanwege hun beeldbepalend karakter en/of als schakel in de
opbouw van de nederzetting zoals beschreven is in de hoofd-
stukken 5 en 6.
De inventarisatie van Marken draagt daarom voor de bouwtypen een
representatief karakter.
Opgemerkt dient nog te worden dat in 1974 het bureau voor stedebouw
ir. F. Zandvoort BV, in opdracht van de gemeente Marken, een bestem-
mingsplan "Kerkbuurt" gemaakt heeft, waarin alle daar aanwezige panden
per object beschreven zijn (met uitzondering van datering).
De gemeente Marken kende in de periode 1850-1940 voornamelijk
verdichting en uitbreiding van bebouwing langs de bestaande infra-
structuur. Inventarisatie op basis van stedebouwkundige typologie werd
derhalve niet relevant geacht.
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Tabellen

Tabel I: Bevolkingsaantal gemeente Marken

Jaartal

1851
1860
1870
1875
1880
1890
1900
1910
1920
1925
1930
1940
1989

Mannen

895
1.000
1.044
1.109
1.176
1.272
1.331
1.354
1.363
1.382
1.389
1.388
2.055

Vrouwen

652
698
699
698
698
684

Totaal

620
633
655
665
684
705

Bron: Databank bevolkingsgegevens, Universiteit van Amsterdam,
Vakgroep Sociale Geografie, 1988.

Tabel I I : Bebouwingsdichtheid Marken

Havenbuurt
Nieuwe buurten
Kets

Subtotaal

Wittewerf
Crotewerf
Rozewerf
Moeniswerf

Subtotaal

Kerkbuurt

woningen
1060

4
36
18

11
19
11
13

109

58

1930

-
-

756

26
22
13

4 (storm 1916)

168

inwoners
1860

24
195

8
307

56
73
59
51

239

466

1930

-
-

563

261

565

Bron: Coronel, S. (1860), gemeente Marken (1943).
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20. Gemeenteplattegrond "Havenbuurt", gemeente Marken 1990.
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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

S ƒ ET DNO0t»D-H0LlAH0 I-7-I1
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2. Kaartbeeld gemeente Marken in 1858

D£ 'GOU.DZEE
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3. Kaartbeeld gemeente Marken in 1865

PltOY] VC'IK NOOHU-HOLLAN'1) . CEMKENTK MAHk'KN.

1-JÜ.OUO

A v i . % Jf»U*

Z U l D E R

Z E E

vtn £u£o Sunn£ar tt I r t u v i r d
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4. Kaartbeeld gemeente Marken in 1904

/•: /•; MARKEN
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5. Kaartbeeld gemeente Marken in 1943
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6. Kaartbeeld gemeente Marken in 1983
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7. Ml P-deelgebieden gemeente Marken
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8. Bodemkaart van gemeente Marken
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9. Wegen van gemeente Marken in 1940
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10. Waterwegen van gemeente Marken in 1940

\ w^l^;.

d£^U
V^^^<#3^^v^
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11. Waterstaatskaart van gemeente Marken
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12. De werven op Marken

GOUWZEE

IJSSELMEER

kustlijn in de 17de eeuw

huidige kustlijn

CD werf

—_r-, nog bestaand traject van het Zegereid, het pad tussen de

•
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
j-

kerkbuurt (voorheen:

geconstrueerd traject

vuurtoren

Altena
Buurt 1
Buurt 2
Buurt 3
Kets
Huisterpje
Kerkbuurt
Kerkbuurt
Kerkbuurt
Wittewerf

! 't Fort
(zw)
(zo)

Monnikenwerf) en de Kloo

van

k.
1.
m.
n.
o.
P-
q-
r.
s.
t.

het Zegereid

Remmitswerf -/•
Groote werf
Roosenwerf
De Heuvel 7*-
Grote Kloosterwerf
Moeniswerf
Thamiswerf •
Houtemanswerf •
Kraaienwerf *
Noorderwerf 't

De werven op Marken.
Bron: Vervloet, 1974

•f s/

o, -y
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13. Rijksmonumenten van gemeente Marken

te ZZ' , v. • - .
A/Ê^T^Ü*1'*-" .

m^?%

-• '• t:

Op
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14. Uitbreiding na 1931 van gemeente Marken

Vi >^rvAi_i-««

« v / - -

iitjm>3e*

: "i V

:: ' ^ • • • • t -

/»6-?

42



15. Noklijnenkaart van gemeente Marken

MARKEN
UAVtNBUUIT

C-CJ
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16. Nederzettingsstructuur van enige werven in gemeente Marken
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1 7. Aanzichten en doorsneden van Witte Werf in gemeente Marken
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18. Aanzichten van enige nederzettingen in gemeente Marken

.tife' «^ifTSl^*.-.,.-.*

/. HotiM'itit'frf. bcbouu'in» in hooibi rg op InHui^
'J. Krt\, tu>otd-oo.\t-aanzit ht
.'ï. Paalwoning» n op lul Fort: aanzicht uit hit noordxi\ttn
i Ofnmtmtiru Ncdtrl. O puil. Muuum; 1943)
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19. Plattegrond van Kerkbuurt in gemeente Marken

\ •
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20. Plattegrond van Havenbuurt in gemeente Marken

KETS
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Register

Gemeente Marken/Marken

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
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

Gemeente

045
046
047
048
049
050
051
052
053

Buurt 1 1; 2; 4
Buurt II 1; bij 2; 2; 6; 7; 8
Buurt II 15
Buurt II 23; 24; 26; 27; 27A
Buurt II 29; 30
Buurt III 1; 7
Buurt III 6; 12; 19; 20; 21
Buurt IV 1-18
Buurtcrstraat 18
Buurterstraat 37; 43; 44
Buurtcrstraat 46
Buurtcrstraat bij 46
Havenbuurt 7
Havcnbuurt 11
Havenbuurt 1 2; 13; 14; 1 5; 16;
Havenbuurt 18; 18A
Havenbuurt bij 19A
Havenbuurt 1 9A-32
Kerkbuurt bij 18
Kerkbuurt 1; 2; 3; 4; 4A; 4B; 5
Kerkbuurt bij 7
Kerkbuurt 7
Kerkbuurt 21
Kerkbuurt 28; 34; 116; 125
Kerkbuurt 40; 44
Kerkbuurt 45; 46; 54
Kerkbuurt 85; 86
Kerkbuurt 94; 95
Kerkbuurt 132
Kerkbuurt 136
Kerkbuurt 138
Kerkbuurt 140
kerkbuurt 141; 143
Kerkbuurt 155
Kerkbuurt 163; 164; 165; 166
Kerkbuurt BIJ 168
Kerkbuurt 168-173
Kerkbuurt 176; 1 77; 1 78; 1 79; 1
Kerkbuurt 184-189
Kets 1; bij 1; 2; 3
Kets 21-33
Kets 22; 24; 26
Kets 30; 32
Kets 33A-51

Marken/Buitengebied

Rozenwerf bij
Rozewerf 1; 8; 11; 12
Rozewerf bij 9
Rozewerf bijj 1 6
Witte Werf 2; 3; 4; 5; 6
Witte Werf 1 7A; 18; 19
Witte Werf 21
Zereiderpad bij 8
Zereidcrpad 10

Woonhuizen
Woningen; Schuur
Hotel
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen; Kaasfabriek
Trafohuis
Multifunctioneel gebouw
Stal met schuur
Begraafplaats
Woning
Woning

1 7 Woningen
Woning
PEN-huisje
Woningen; Horeca
Brug

• 6 Won ineen
Kerk
Jeugdgebouw
Woning
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woning voor notabele
Woning; Winkel
Woning
Woning
Woning
Woningen
Woning
Woningen
Brug
Woningen

80Woningen
Woningen
Woningen; Schuur
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen

Verharde dijkweg
Woningen
Ijsbrekers
Gemaal
Woningen
Woningen
Woning
Schuur
Schuur

1077
11078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

11087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1
1
1
1
1
1
1

13
14
15
16
17
18
19

1120

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1 29
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ir. R.L. Lourijsen
Afdeling Cultuur en Educatie, cluster Monumentenzorg
Dienst Welzijn, Economie en Bestuur
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Bureau Grafische Produktie
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