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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 Opmeer.
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, 1920 en 1940, literatuuronderzoek
en inventarisatie in het veld.
Deze gemeentebeschrijving volgt in de eerste vijf hoofdstukken het model
voor een regiobeschrijving van drs. L. Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988.
Hieraan zijn een bebouwingskarakteristiek alsmede een verantwoording
van de inventarisatie toegevoegd.
De eerst vijf hoofdstukken van de gemeentebeschrijving zijn geschreven
door mw. drs. H.S. Danner, beleidsmedewerkster van het bureau
Monumentenzorg van de provincie Noord-Holland. De inventarisatie
werd uitgevoerd door mw. drs. P.E. Devilee als inventarisator jongere
bouwkunst verbonden aan de provincie Noord-Holland. Aanvullende
werkzaamheden werden verricht door E. van Amersfoort,
projectmedewerker MIP.
Haarlem, mei 1991

I. Inleiding

De gemeente Opmeer ligt in de provincie Noord-Holland, in de MlP-regio
West-Friesland en wordt in het noorden begrensd door de gemeente
Wieringermeer, in het oosten door de gemeenten Noorder-Koggenland en
Wognum, in het zuiden door de gemeenten Wester-Koggenland en
Obdam en in het westen door de gemeenten Niedorp en Heerhugowaard.
Het grondgebied van de gemeente beslaat een oppervlakte van 4227 ha
Deze gemeente omvat sinds de nieuwste gemeentelijke herindeling van
West-Friesland per 1 januari 1979 de dorpen Opmeer, Spanbroek,
Hoogwoud, Aartswoud en de Weere en de gehuchten of buurtschappen
Lage Hoek, Zandwerven, Gouwe, Langereis en Wadway.
Het grondgebied van deze gemeente is gevormd door samenvoeging van
de vroegere gemeenten Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek en een paar
kleine gedeelten van die van Abbekerk, Sijbekarspel en Wognum, alle aan
de oostelijke zijde gelegen. Aan de westzijde is het gedeelte van Opmeer
waarin de Berkmeer gelegen is in datzelfde jaar bij Obdam gevoegd.
De polder De Bedijkte Boezem is bij de gemeente Niedorp gekomen.
Het gedeelte Noord-Spierdijk dat vroeger in het zuiden van Spanbroek
lag, maakt sinds bovengenoemd jaar deel uit van Wester-Koggenland.
In verband met de geringe oppervlakte van de gedeelten van Abbekerk,
Sijbekarspel en Wognum die bij Opmeer zijn ingedeeld, zullen deze
onder de betreffende gemeenten besproken worden. Sinds 1414 vormden
Obdam, Hensbroek en Spanbroek de Stede Spanbroek en waren
Hoogwoud en Aartswoud met elkaar verenigd tot de Stede Hoogwoud.
Niet lang daarna werden Hoogwoud en Aartswoud, Opmeer en
Spanbroek en Hensbroek en Obdam met hun verschillende gehuchten als
heerlijkheid door de graaf van Holland uitgegeven. Tot de Franse tijd
hebben bovengenoemde dorpen, ondanks hun veranderde juridische
status, hun eigen besturen gehad. Na 1811 zijn genoemde dorpen
zelfstandige plattelandsgemeenten geworden. Vanaf deze tijd tot de
jongste gemeentelijke herindeling in 1979 is het grondgebied van deze
dorpen regelmatig gewijzigd door samenvoeging en splitsing. Voor wat
betreft de MlP-periode, 1850-1940, kan men zeggen dat Hoogwoud en
Aartswoud een gemeente vormde en Opmeer en Spanbroek afzonderlijke
gemeentebesturen bezaten.
Opmeer behoort tot het MlP-inventarisatiegebied (MlP-regio)
West-Friesland, waartoe behoren de gemeenten Andijk, Barsingerhorn,
Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Heerhugowaard, Hoorn,
Langedijk, Medemblik, Niedorp, Noorder-Koggenland, Obdam, Sint
Maarten, Sint Pancras, Schagen, Stede Broec, Venhuizen, Warmenhuizen,
Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum.
De gemeente is ten behoeve van de inventarisatie opgedeeld in de MIPdeelgebieden Opmeer, Spanbroek, Hoogwoud, Aartswoud, De Weere en
het buitengebied.
(zie afbeeldingen 1 l/m 7)

2. Bodemgesteldheid

De bodem van het gebied waarin de gemeente Opmeer ligt, bestaat thans
deels uit kleiig zand en sterk zandige klei voor wat betreft de kreekruggen
en deels uit afwisselend zware klei en een complex van kleiig zand tot
matig zware klei voor de lage delen, behorende tot de jonge zeekleigronden.
Een afwijkende bodemgesteldheid heeft de omgeving van Zandwerven en
De Weere waar vermoedelijk resten van oude strandwallen zijn, gevormd
tijdens de Calais III transgressiefase en opgehoogd tijdens die van
Calais IV.
2.1 Bodemsoorten
De basis van het huidige landschap is gevormd in het Suboreaal
(3000-8000 v. Chr.), ten tijde van de Westfriese kleiafzettingen. In deze
periode kwamen via het zeegat van Bergen twee transgressies voor, van
2500-200 v. Chr. en van 1500-1000 v. Chr.
Tijdens de eerste fase ontstond er een getijde geul van Aartswoud naar
Medemblik. Er werden toen kleigronden afgezet.
Tijdens de tweede transgressiefase ontstond er een nieuwe geul in het
zuidelijk gedeelte van het gebied, het landschap bestond toen uit wadgeulen en kwelders.
In deze geulen verzamelde zich veel zand door de voortdurende werking
van eb en vloed.
Nadat rond 1220 v. Chr. het zeegat van Bergen zich gesloten had,
verlandde dit getijdegebied en de kleine kwelders klonken sneller in dan
de met zand gevulde geulen, zodat deze als ruggen in het landschap
zichtbaar werden. Na de verlanding van dit gebied vormde er zich
Hollandveen. Het landschap veranderde in een van opbollende veenkussens met radiaal afwaterende veenstroompjes. Door ontwatering van
het gebied in verband met de ontginning en oxydatie klonk het veen
vanaf de 10de eeuw steeds meer in. Hierdoor kwamen de met zand
gevulde getijde geulen hoger te liggen en vormden deze kreekruggen in
het landschap. In de 11de eeuw is het veen definitief verdwenen door
ontginningen, veenafgraving, turfwinning en overstromingen. Plaatselijk
zijn nog wel veenresten aanwezig, vooral wanneer de plek bebouwd is.
2.2 Reliëf
Het reliëf in het gebied van de gemeente Opmeer is niet groot. In het
zuiden en zuidwesten van de gemeente ligt het maaiveld iets lager dan in
het overige deel, namelijk van -1.2 NAP tot -2.0 NAP, tot in het overige
deel, van -0.2 NAP tot -0.6 NAP. De kreekruggen en de twee gedeelten
strandwal bij Zandwerven en de Weere steken duidelijk boven het
maaiveld uit.
2.3 Afwatering
Het gebied van de huidige gemeente Opmeer ligt in het voormalige
ambacht van West-Friesland, genaamd de Vier Noorderkoggen.
Het niveauverschil van de bodem van het gehele ambacht is zeer groot.
Daarom werden er rond 1850 enkele delen van de gemeenschappelijke
boezem van dit ambacht afgepolderd en loosden zij hun water buiten het
ambacht.
Andere delen, die eveneens binnen afzonderlijke polders gebracht waren,
sloegen hun water door middel van eigen bemaling op de gemeenschappelijke ambachtsboezem uit, die het water door middel van molens
en een uitwateringssluis dan weer op de toenmalige Zuiderzee loosde,

voor dit gedeelte van het gebied bij Aartswoud.
Deze boezem bestond en bestaat nog steeds uit talloze sloten en vaarten,
waarvan slechts enkele bevaarbaar zijn.
Tot de eerste categorie behoorden binnen het grondgebied van Opmeer
de Lagehoekpolder en de Spanbroekerkraag, die hun water door
middel van vijzelmolens op de boezem van het Geestmerambacht, de
Raaksmaatsboezem afmaaiden. De molen van de Lagehoekpolder stond
in het zuidwesten van de polder aan de Langereis en die van de
Spanbroekerkaag in het noord-westen van deze polder tegenover de
Berkmeer.
Tot de tweede categorie behoorden de Braakpolder onder Aartswoud, de
polder De Kolk van Dussen en na 1863 op proef de Binnenpolder onder
Aartswoud, die voor deze tijd door middel van een sluis in de Westfriese
zeedijk op de Zuiderzee loosde. De Braakpolder bezat een schepradmolen aan de oostzijde van de polder en de Kolk van Dussen een vijzelmolen aan de westzijde van de polder. Toen de afwatering van de
Binnenpolder sinds 1870 definitief op de gemeenschappelijke boezem
plaatsvond, schafte men de getrapte bemaling, die er in de Weelpolder
bestond en die zijn water op de Binnenpolder afmaaide, af. Twee jaar
later werden de polders Heil, Kreil en Muimer met de Lagehoekpolder
verenigd. Zij bleven door middel van duikers op laatstgenoemde polder
lozen.
Om de watervoorziening van de wat hoger gelegen gronden aan weerszijden van het gehucht De Weere te regelen, werd in 1923 de polder
De Hoge Weere gesticht, gedeeltelijk in deze gemeente gelegen. Hier
ging het echter, gezien de hoge ligging van deze gronden, om het inlaten
van water. Deze polder heet dan ook een inmaalpolder. Hij werd
bemalen door een windmotorinstallatie, staande in het zuidwesten van de
polder, met een elektromotor als hulpbeweegkracht voor de vijzel.
De Spanbroekerkaag en de Lagehoekpolder kregen aan het eind van de
19de eeuw beide een stoomgemaal als hulpbemaling naast de windbemaling die hoofdzaak bleef. De bemaling van dit gebied is tot op
heden nagenoeg hetzelfde
gebleven.
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3. Grondgebruik

3.1 Agrarisch
Het oude land van de gemeente Opmeer was tussen 1850 en 1940
hoofdzakelijk als grasland in gebruik. De droogmakerijen in dit gebied
zijn alle voor 1850 tot stand gekomen en eveneens als grasland in
gebruik. Rond 1880 begon men bij het dorp De Weere grasland te
scheuren en deze grond voor tuinbouw te bestemmen. Dit in verband met
een grote bevolkingstoename aldaar, waardoor er voor velen geen ruimte
meer was in het agrarisch bedrijf.
Na 1945 zijn veeteelt en tuinbouw de hoofdmiddelen van bestaan
gebleven.
3.1.1 Verkaveling
Behalve de Weelpolder, de Braakpolder en de polder
De Kolk van Dussen, vertoonde het hele gebied van de gemeente in 1850
de typische 11de-eeuwse opgestrekte veenverkaveling. Namen als
Hoogwoud en Aartswoud herinneren aan deze grondsoort. De westelijke
grens van dit verkavelingsblok vormde de Langereis, waarvan deze
verkaveling waarschijnlijk ook is uitgegaan.
Vroeger heette deze stroom de Wijzend. Wijzend betekent grens.
De zuidelijke grens van dit verkavelingsblok is de Wijzend ten zuiden
van Opmeer. Ten noorden wordt dit blok begrensd door de
Westfriese Omringdijk en in het oosten heeft dit blok vermoedelijk
oorspronkelijk doorgelopen tot de Oostdijk van de Vier Noorderkoggen.
De kavelscheiding wordt gevormd door sloten.
De verkaveling van Spanbroek is een opgestrekte waaierverkaveling,
uitgegaan van de Veersloot, ten oosten begrensd door de huidige
gemeente Noorder-Koggenland en ten westen door de Loffekekijksdijk en
de Spierdijk. De kavelscheiding wordt ook hier door sloten gevormd.
De verkaveling van het gebied waarin Wadway ligt behoort voor een
klein gedeelte tot dat van Spanbroek en voor het grootste gedeelte tot dat
van Wognum. Deze laatste is eveneens een opgestrekte waaierverkaveling, maar hier uitgegaan van de Baarsdorpermeer. Deze
verkaveling zal verder besproken worden bij de gemeente Wognum.
De verkaveling van de Kaagpolder is afwijkend. Vermoedelijk omdat dit
overstroomd gebied is geweest door de steeds groter wordende
Heerhugowaard en daarna buitendijks land, wat het woord kaag als zegt,
namelijk ingedijkt buitendijks land.
De verkaveling van de Weel- en Braakpolder en de polder
De Kolk van Dussen is eveneens afwijkend van die van het overige
gebied. Waarschijnlijk omdat de eerste twee polders inbraken van de zee
door de Westfriese Omringdijk zijn geweest, zoals al uit de naam blijkt
en de laatste een 17de-eeuws drooggemaakt rietbos is. Eerstgenoemde
polders vertonen een onregelmatige verkaveling die veel grootschaliger is
dan de opgestrekte verkaveling.
Die van de laatste polder is een rationele, rechthoekige verkaveling met
een boezemsloot als middenas en heeft het typische karakter van die van
een droogmakerij.
Zowel rond 1940 als tegenwoordig heeft het verkavelingspatroon van dit
gebied hetzelfde karakter behouden. Slechts hier en daar heeft er in de
loop der tijd enige schaalvergroting van de kavels plaatsgevonden.
3.2 Landschapsbeeld
Het gebied is een open, agrarisch gebied.
Op enkele plaatsen heeft het echter een meer besloten karakter door de
aanwezigheid van singelbeplanting rond de boerderijen. Hoewel het reliëf

11

niet erg groot is, hebben de kavels een enigszins bolle ligging. Men
noemt dit, gezien de vorm, kadetjesland en het is kunstmatig gevormd om
de afwatering van de landerijen te bevorderen.
De linten van de bebouwing en beplanting langs de wegen begrenzen de
verschillende ruimten in het gebied.
De kerktorens van Hoogwoud, Aartswoud, Opmeer, Spanbroek en
De Weere en de Kaagmolen, de molen van de Lagebroekpolder vormen
beeldbepalende elementen in het landschap.
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4. Infrastructuur

4.1 Landwegen
Het wegennet van Opmeer wordt bepaald door stroomruggen en dijken in
dit gebied en heeft in de periode 1850-1949 een zeer geringe verandering
ondergaan. Enige wegen, die aan het begin van deze periode nog niet
verhard waren, zijn dat omstreeks 1949 wel, uitgezonderd de weg ten
westen van Hoogwoud, lopende vanaf dit dorp via Noordeind en
Langereis naar de Bedijkte Boezem. Eind 19de eeuw blijkt er een dwarsweg gelegd te zijn tussen de Spanbroekerweg en de Wijzend, nagenoeg
in het verlengde van de Koningspade. Na 1945 is deze weg in de
bebouwing van Opmeer verdwenen en is de Koningspade doorgetrokken
tot de Spanbroekerweg. Rond 1940 is een begin gemaakt met de
verharding hiervan. Al deze wegen zijn van lokaal belang. In de twintiger
jaren is de provinciale weg Schagen - Wognum aangelegd in het kader
van het provinciale wegenplan uit die tijd. Van deze weg is het gedeelte
Langereis - Wognum nieuw aangelegd en het gedeelte Wijzend en
Achterwijzend aangepast aan de moderne eisen van die tijd.
Tegenwoordig heet deze weg de A.C. de Craafweg. Deze wegen zijn
deels gelegen op de stroomwallen. Deze stroomwallen zijn met elkaar
verbonden door wegen, waarvan er enkele op dijken liggen, die echter
niet meer als zodanig in het landschap herkenbaar zijn. Ten noorden van
Spanbroek vormen zij een ruitvormig patroon. Rondom en ten zuiden van
Spanbroek volgen zij de boogvormige stroomwal en de achterdichting van
diezelfde vorm die bij bovengenoemde waaierverkaveling hoort. In de
dorpen Zandwerven en De Weere is de dorpsweg zeer kronkelig, in
tegenstelling tot de andere wegen in het gebied die over het algemeen
kaarsrecht zijn. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een hogere, zanderige
bodem op die plaatsen, de bovengenoemde resten van mogelijke strandwallen. Op de Westfriese zeedijk lag rond 1850 een schulpweg.
Vijftig jaar later had men aan de voet van het binnentalud van deze dijk
een rijweg gelegd, die in bovengenoemde twintiger jaren tot provinciale
weg is aangepast.
4.2. Waterwegen
De waterwegen in dit gebied zijn voornamelijk voor de afwatering van
belang. In het noorden, bij Aartswoud, lopen enkele sloten via welke de
afwatering van het noordelijke deel van het gebied plaatsvindt. Dan is er
de noord-zuidgerichte Gouwe waarop een deel van het gebied afwatert
en de Veersloot ten zuiden van Spanbroek. Alle maken zij deel uit van de
boezem van de Vier Noorderkoggen.
Tenslotte zijn er dan de kavelsloten die als kavelscheiding dienen en als
afvoer naar het boezemwater. In dit patroon is sinds 1850 nauwelijks
verandering gekomen.
4.3 Dijken en kaden
Alle dijken en kaden dateren van voor 1850 en hebben voor het grootste
deel in de eerste plaats als waterkering gediend. De Lagedijk, de
Loffekekijksdijk en de Spierdijk zijn in de middeleeuwen aangelegd tegen
de Berkmeer, de Heerhugowaard en de Wogmeer.
In 1850 zijn deze dijken niet meer als zodanig herkenbaar en zijn zij
praktisch met het maaiveld gelijk komen te liggen. Hetzelfde geldt voor
de dijken tussen de stroomwallen en de dijk langs de Wijzend en de
Zomerdijk. Alleen een gedeelte van de Berkmeerdijk en de
Westfriese Omringdijk zijn in deze tijd nog wel als dijk duidelijk
herkenbaar. Sinds 1930, met de inpoldering van de Wieringermeer, heeft
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de Omringdijk zijn primaire zeewaterkerende functie in dit gebied
verloren. Nadat deze dijk hierna tweede waterkering geworden was, heeft
men hem aanzienlijk verlaagd en de steenglooiing op het buitentalud
verwijderd. Vervolgens dienen deze kaden en dijken als ondergrond voor
het wegennet in deze gemeente. Het wegenpatroon is dan ook onder
andere door deze dijken bepaald. Tussen 1940 en heden zijn de kaden
van de Weelpolder en de polder De Kolk van Dussen verdwenen. Dit
patroon van dijken en kaden is door de aanleg van de provinciale weg
Schagen - Wognum in de twintiger jaren enigszins doorsneden, maar
voor het overige is het oorspronkelijke karakter ervan instand gebleven.
4.4 Spoorwegen
In de gemeente heeft van 1898-1930 de stoomtram
Hoorn - Wognum - Schagen gereden die alle tussenliggende dorpen
aandeed. Van Wognum reed hij langs de Achterwijzend en Wijzend tot
Opmeer en vandaar ging hij noordwaarts langs de Koningspade. Bij de
Wester Mienakker kruiste hij de Langereis en verliet hij de gemeente.
Het voormalige zuidelijk gedeelte van de gemeente Spanbroek,
Noord-Spierdijk, werd doorsneden door de spoorlijn Alkmaar - Hoorn.
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5. Nederzettingsstructuur

5.1 Algemeen
De nederzettingsstructuur van deze gemeente wordt bepaald door
drie evenwijdige, noord-zuid lopende stroomruggen, met dwarswegen
daartussen. Ten oosten van de meest oostelijke stroomrug loopt een soort
kronkelige strandwal, waarop het dorp De Weere is gelegen.
Deze strandwal is eveneens door een dwarsweg met bovengenoemde
stroomrug verbonden. Zo'n zelfde strandwal is ten zuiden van Spanbroek
te vinden, waarop het dorp Zandwerven is ontstaan. Bij het dorp
Spanbroek en het gehucht Wadway is de bewoningsas boogvormig. Dit is
het resultaat van de waaiervormige verkavelingen die van de Veersloot en
de Baarsdorpermeer zijn uitgegaan. Oorspronkelijk bestaat de gemeente
uit verschillende veenontginningsgebieden waarin veeteelt het voornaamste middel van bestaan vormde en nog steeds vormt.
Eind 19de, begin 20ste eeuw werden er aan de Gouw, Aartswoud, de
Hoogwouder Weere en Opmeer zuivelfabrieken opgericht. Alleen die van
Opmeer, "de Aurora", bestaat nog. De overige blijken in 1940 allemaal
te zijn verdwenen.
Aan het einde van de 19de eeuw ontwikkelde zich te Hoogwoud,
Spanbroek en De Weere enige tuinbouw. Dit breidde zich enigszins uit,
zodat men in 1898 tot een oprichting van een gemeenschappelijke
groentemarkt kwam, gevestigd te Opmeer.
Vanaf deze tijd kreeg dit dorp een centrumfunctie voor de omgeving.
Begin twintigste eeuw ging men hier over op de glascultuur. Even ten
noordoosten van Opmeer, bij de Veeken, is na 1945 een industrieterrein
ontstaan en een bungalowpark gebouwd.
De bevolkingstoename in deze gemeente heeft op een zeer geleidelijke
manier plaatsgevonden.
5.2 Opmeer
In 1850 bestond de nederzettingsstructuur van dit dorp hoofdzakelijk uit
een tweezijdige lintbebouwing langs de stroomrug met bij het toenmalige
gehucht Waterkant een geringe verdichting van de bebouwing. Einde
19de eeuw is hier verandering in gekomen.
Rond 1940 blijkt er een toename van huizen te zijn aan de noordzijde
van de Wijzend, tussen genoemd gehucht Waterkant en de Koningspade.
Na 1945 is Opmeer flink uitgebreid en heeft er een grote verdichting in
de bebouwing plaatsgevonden. Er is een bewoningsblok ontstaan tussen
de Koningspade en de oorspronkelijke stroomrug van Opmeer over een
lengte van 10 kilometer noordwaarts.
Aan de oostzijde van deze stroomrug loopt de bebouwing over dezelfde
lengte circa 2 kilometer oostwaarts door en raakt aan het dorp Spanbroek.
Aan de westzijde is de bebouwing binnen de Koningspade gebleven en
raakt deze aan het voormalige Westeinde van Spanbroek. De gehuchten
Waterkant en het zuidelijk deel van het gehucht De Pade zijn opgegaan
in de nieuwbouw van dit dorp. Langs de lintbebouwing komen hier en
daar, afwisselend aan beide zijden en aan een kant, wegsloten voor.
5.3 Spanbroek en Wadway
In 1850 bestond de nederzettingsstructuur van Spanbroek hoofdzakelijk
uit een tweezijdige, boogvormige lintbebouwing ten gevolge van de reeds
eerdergenoemde waaierverkaveling aldaar. Aan het Oosteinde en het
Westeinde was een kleine verdichting in de bebouwing, die eind
19de eeuw weer verdwenen is. In dezelfde periode is de Ooster-Twuijver
aan een zijde bebouwd. Rond 1940 is hetzelfde beeld te zien als aan het
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einde van de 19de eeuw. Na 1945 is er enige bewoningsverdichting te
zien op de driesprong Spanbroekerweg-voormalige Ooster-Twuijver. Een
echte kern heeft dit dorp niet. De nederzettingsstructuur van Wadway laat
rond 1850 hetzelfde beeld als dat van Spanbroek zien om dezelfde reden.
Hierin is tot op heden geen verandering in gekomen. Wel is de bewoning
enigszins toegenomen.
5.4 Hoogwoud en Aartswoud
In 1850 bestond de nederzettingsstructuur van Hoogwoud en Aarstwoud
hoofdzakelijk uit een tweezijdige kaarsrechte lintbebouwing. Hoogwoud
had een dorpskern waar enige bebouwingsverdichting was. Deze kern
liep vanaf de stroomwal waarop het dorp oorspronkelijk gebouwd is zuidwestwaarts tot bijna aan de Koningspade. Eind 19de eeuw is er in dit
patroon niets veranderd en ook rond 1940 is het beeld nog hetzelfde.
Na 1945 is de bebouwing van Hoogwoud behoorlijk verdicht. Tussen de
stroomwal van Hoogwoud en de Koningspade is een bewoningsblok
ontstaan dat zich zuidwaarts heeft uitgebreid, slechts door sportvelden
gescheiden van Opmeer. De dorpskern van Hoogwoud is ondanks de
uitbreiding van het dorp in de loop der tijd nog duidelijk te herkennen.
Langs de stroomwal van Aartswoud is het aantal woningen sinds bovengenoemd tijdstip toegenomen, maar het karakter van de bebouwing, een
tweezijdige lintbebouwing, is niet veranderd. Het noordelijk deel van het
gehucht De Pade is opgegaan in de nieuwbouw van Hoogwoud. Langs de
lintbebouwing van beide dorpen zijn over verschillende gedeelten
wegsloten aanwezig.
5.5 De Weere en Zandwerven
In 1850 bestond de nederzettingsstructuur van dit dorp en dit gehucht uit
een kronkelige, tweezijdige lintbebouwing. De kronkeligheid van de weg
houdt, zoals boven reeds vermeld, vermoedelijk verband met de bodemstructuur. Van het einde van de 19de eeuw tot rond 1940 verandert er
voor deze nederzettingen niets in dit beeld.
Na 1945 is de bebouwing aan de noordzijde van De Weere, bij de
Oosterboekelweg en aan de zuidzijde van dit dorp bij de Veekenweg,
nogal verdicht.
In Zandwerven heeft in de loop der tijd geen verdichting van de
bebouwing plaatsgevonden. Wel is het aantal woningen vanaf 1945
toegenomen.
5.6 Langereis, De Gouwe, De Pade en Lage Hoek
De nederzettingsstructuur van de eerste twee gehuchten was in 1850
dezelfde als eerstgenoemde dorpen: een tweezijdige kaarsrechte
lintbebouwing maar dan veel minder talrijk bebouwd. Van het einde van
de 19de eeuw tot circa 1940 is hetzelfde beeld waar te nemen. Na 1945
is De Pade, zoals boven reeds vermeld is, opgenomen in de nieuwbouw
van Hoogwoud en Opmeer. Het aantal woningen van de andere twee
gehuchten is enigszins toegenomen, maar niet veel. Langs de dorpsweg
van De Gouwe komen aan beide zijden wegsloten voor met toegangsdammen naar de boerderijen.
Het gehucht Lage Hoek is rond 1940 ontstaan door bebouwing langs de
lage dijk in de Lagehoekpolder. Na 1945 is de bebouwing daar enigszins
toegenomen. Het betreft hier een enkelzijdige lintbebouwing.
5.7 Verspreide bebouwing
In 1850 is er in het gebied van Opmeer zeer sporadisch enige verspreide
bebouwing te vinden. Aan het einde van de 19de eeuw is deze enigszins
toegenomen en rond 1940 nog wat uitgebreid.
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Na 1945 neemt de bebouwing langs de verbindingswegen tussen de
noord-zuid gerichte stroomruggen aanzienlijk toe en is er ook enige
bewoning te vinden langs de Zomerdijk, in de polder De Kaag langs de
Kaag Gouwe en hier en daar langs de A.C. de Graafweg, de provinciale
weg Schagen - Wognum. Langs de Veekenweg zijn wegsloten aan beide
zijden te vinden.
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6. Bebouwingskarakteristiek

In de periode 1850-1940 was er zowel sprake van een zekere mate van
concentratie van bebouwing in de dorpskernen als van verspreid liggende
bebouwing in het buitengebied. In de kernen werden nieuwe kerken,
woonhuizen en enkele boerderijen gebouwd terwijl in het buitengebied
naast bestaande boerderijen ook nieuwe agrarische bedrijven ontstonden
langs de wegen en vaarten. Na de MlP-periode vond er uitbreiding plaats
van voornamelijk woonhuizen in de gemeente Opmeer.
6.1 Opmeer
De kern van Opmeer wordt naast eenvoudige woonhuizen uit de MlPperiode gekarakteriseerd door stolpboerderijen die merendeels hun
agrarische functie verloren hebben. De stolpen aan de Breestraat behoren
tot het type Westfriese- of Noordhollandse stolpboerderij met een voorgevel met hoekpilasters, kroonlijst en verhoogde middenpartij.
De boerderijen zijn merendeels met riet bedekt en worden gesierd door
een ronde schoorsteen.
Aan de rand van het dorp, aan de Koninginneweg, werd in 1913 de
melkfabriek Aurora gebouwd. De fabriek met de schoorsteenpijp is na
1913 nog vele malen verbouwd maar blijft een opvallend object in de
gemeente, de schoorsteenpijp is een herkenningselement voor Opmeer.
Aan de overzijde van de A.C. de Graafweg staat aan de Middelweg 26
de kerk uit 1862 naar ontwerp van A.T. van Wijngaarden. Het is een
gecementeerde zaalkerk met hoge vensters met een halfronde afsluiting en
een fronttoren, waarvan zowel de ruiter als de torenspits van hout zijn.
De kerk heeft thans een niet religieuze functie.
Op de grens van Opmeer en Hoogwoud aan de Herenweg staat een hardstenen grenspaal uit 1930.
6.2 Hoogwoud
Tussen de twee dorpskerken in Hoogwoud bevindt zich een concentratie
van voornamelijk woonhuizen. De Nederlands hervormde kerk aan de
Radboudstraat is van voor de MlP-periode maar de fronttoren werd na een
brand in 1886 herbouwd. Direct bij deze ten opzichte van de overige
bebouwing en wegen hoger gelegen kerk staat het 17de-eeuwse raadhuis
en de voormalige school, thans bibliotheek, aan de Burgemeester
Hoogenboomlaan. Langs deze laan staan voornamelijk kleinschalige
woonhuizen op rechthoekig grondvlak onder zadel- of mansardekap met
erker.
Op de hoek van de Burgemeester Hoogenboomlaan en de Herenweg staat
het café 't Witte Huis, een royaal pand onder afgeknot schilddak.
Het café is gecementeerd en witgesausd. Aan de Herenweg staat de
rooms katholieke kerk H. Joannes den Dooper-Geboorte uit 1868 naar
ontwerp van architect Th. Molkenboer. Het is een neo-romaanse driebeukige kruiskerk met zadeldak, vlak afgesneden zijbeuken en een fronttoren in het oosten.
Op de viering is een kleinere toren geplaatst. Het middenschip wordt
afgesloten door een vijfhoekige absis. Achter de kerk ligt de begraafplaats
uit de MlP-periode. De pastorie werd in 1925 gebouwd. Langs de
Herenweg staan royalere woonhuizen en boerderijen. Veel voorkomend
zijn stolpen met hoekpilasters, kroonlijst en royale dakkapel. De meeste
stolpen zijn met riet gedekt. Herenweg 87 is een afwijkend boerderijtype
doordat voor de grote schuur een voorhuis met trapgevel is geplaatst.
Herenweg 69 is een opvallende notariswoning. Het houtwerk en met
name de fraai gesneden windveren wijken af van de streekeigen bouwtrant en roepen eerder associaties met de chalêtstijl op.
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6.3 Aartswoud
In Aartswoud bestaat de bebouwing naast enkele woonhuizen, de kerk en
pastorie voornamelijk uit boerderijen langs het dorpslint. De Nederlands
hervormde kerk is een neo-romaanse bakstenen zaalkerk uit 1884 met een
16de-eeuwse toren zonder spits aan de westzijde (vanaf de Schoolstraat
aan de achterzijde). Op de toren kon vuur worden gestookt ter oriëntatie
van de schepen die koersten naar de haven van Aartswoud.
Onder het hekwerk is een gedenksteen met datering 1901 geplaatst.
De vrijstaande pastorie onderscheidt zich door de schaal, de omlijste
ingangspartij en de gecementeerde hoekpilasters van de overige
bebouwing.
Direct naast de kerk staat een zeer gave boerderij uit ca. 1880 met
voorhuis beide onder zadeldak. De voorgevel van het voorhuis heeft een
regelmatige travee-indeling van vensters en een centraal geplaatste
leugendeur en gemetselde wagenwielen in de geveltop. Dit ronde motief
wordt herhaald door de vijf rozetvensters in de bredere en hogere schuur
achter het huis.
De Vliegwielen aan de Schoolstraat tegenover no. 62 herinneren aan het
Stoomgemaal uit 1884.
6.4 Spanbroek
De bebouwing in Spanbroek bestaat naast kleinschalige woonhuizen,
boerderijen en twee kerken ook uit enkele royale notabelenwoningen aan
de Spanbroekerweg.
De neo-romaanse kerk op de hoek Spanbroekerweg-Hertog Willemweg
werd in 1850 als rooms katholieke, nu Nederlandse hervormde kerk,
gebouwd. De pastorie van de kerk staat aan de Spanbroekerweg 25, een
gecementeerd hoogopgetrokken bouwwerk onder schilddak met een
regelmatige travee-indeling van twee bouwlagen met entree in portiek.
De voorgevel wordt afgesloten door een kroonlijst. De neo-gotische kerk
St. Bonifacius, Spanbroekerweg 188, werd in 1910 naar ontwerp van
C. Robbers gebouwd. Het is een driebeukige kruiskerk met fronttoren.
Direct achter de kerk ligt de begraafplaats.
Aan de Spanbroekerweg liggen de agrarische bedrijven verspreid, het zijn
merendeels royale stolpen met voorgevels met hoekpilasters, kroonlijst en
dakkapel, opvallend zijn de veel voorkomende ronde schoorstenen en de
rieten dakbedekking.
Daarnaast komt ook het Westfriese stolptype voor. Iets rijker versierd is de
stolp Wadway 33, ook dit is een stolp met ronde schoorsteen, spiegel,
pilasters, kroonlijst en een royale dakkapel. Met name het stucwerk boven
de vensters en de gesneden windveren onderscheidt deze stolp van de
omliggende boerderijen. De boerderij ligt zoals vele boerderijen niet op
de rooilijn van de weg en verwijst zo naar de oorspronkelijk verkavelingsstructuur van het gebied.
6.5 De Weere
In tegenstelling tot de rechte wegen in de gemeente Opmeer loopt de
Driestedenweg evenals het zuidelijk gelegen Zandwerven kronkelig. Langs
de weg staan sobere woonhuizen en kleine agrarische bedrijven uit de ,
MlP-periode.
De neo-gotische St. Lambertus kerk werd in 1905-07 naar ontwerp van
N. Molenaar gebouwd. Het is een kerk op rechthoekig grondplan onder
zadeldak met fronttoren en een vijfhoekige koorafsluiting. De pastorie
staat hier direct naast.

20

6.6 Buitengebied
In het buitengebied werden naast bestaande agrarische bedrijven in de
MlP-periode voornamelijk boerderijen langs de wegen en vaarten aangelegd.
De stolp Westfrisia uit 1887 aan de Koningspade 31 heeft hoekpilasters,
kroonlijst en een houten topgevel. De stolp is onlangs verbouwd tot
museumboerderij. Ten noorden van Westfrisia staat een kleine
gecementeerde kapel met puntdak in de tuin.
Opvallend zijn de molens uit de 1 7de en 19de eeuw. De Vierwinden aan
de Langereis uit 1891 en Westerveer bij Zandwerven uit 1873.
Een provinciaal monument is het gemaal van de Spanbroekerkaag, de
molen en brug aan de Nieuwe Weg uit 1879.
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Verantwoording inventarisatie

Bij de inventarisatie van de objecten uit de periode 1850-1940 in de
gemeente Opmeer is gekeken naar de gaafheid, situering, detaillering en
de eventuele architectuur- of lokaal historische waarde. De oorspronkelijke functie van de objecten was eveneens een criterium voor het
plaatsen op de inventarisatielijst. Zo werden de kerken, pastoriën, molens
en gemalen uit de MlP-periode vanwege de functionele waarde geïnventariseerd.
Tevens is er getracht om een overzicht te geven van de meest gave exemplaren van de verschillende typen woonhuizen, notabelenwoningen en
agrarische bedrijven.
De gemeente Opmeer kende in de MlP-periode voornamelijk verdichting
langs de bestaande infrastructuur. Inventarisatie op basis van een
stedebouwkundige typologie was daarom niet relevant.
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Tabel I:
Bevolkingsontwikkeling gemeente Opmeer 1850-1940
(tot 1978 bestond de gemeente uit de gemeenten Hoogwoud, Opmeer en
Spanbroek).

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

Opmeer

Spanbroek

1.641
1.866
2.108
2.159
2.131
2.207
2.126
2.070
2.065
2.096
2.252
2.331

417
464
457
499
472
442
369
420
530
530
573
609

987
.172
1.421
1.503
1.527
1.499
.495
.457
1.577
1.605
1.706
1.995

totaal

10.135
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052
054
053
055
056
057
058
059
089
060
061
062
064
063
065
066
067

Nieuweweg 2
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Spanbroekerweg
Wuiver 3
Zomerdijk 18

ong.
25
51
60
95
110
114
143;145
156
188
208
212
213
220

Gemeente Opmeer/De Weere

068
069
071
070
090
091

Driestedenweg 1
Driestedenweg 3
Driestedenweg 35
Driestedenweg 45
Driestedenweg 94
Oosterboekelweg 21

Gemeente Opmeer/buitengebied

092
093
073
094
095
96
074
075
084
072
076
078
077
079
080
081
082
083
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Gouwe 41
Gouwe 44
Gouwe 52
Gouwe 53
Herenweg bij 99
Herenweg bij 100
Kaag 7
Lutkedijk 2
Nieuweweg;Lagehoek
Oosterboekelweg 11
Oosterboekelweg 23
Wadway 22
Wadway 33
Zandwerven 5
Zandwerven 16
Zandwerven 50
Zandwerven 56
Zuiderzeestraat 37

Colofon
Uitgave
Provinciaal Bestuur van Noord-Hol land
Dreef 3, 2012 HR Haarlem
telefoon 023 14 31 43
Samenstelling
mw. drs. H.S. Danner en mw. drs. P.E. Devilee
Afdeling Cultuur en Educatie, Cluster Monumentenzorg
Dienst Welzijn, Economie en Bestuur
Vormgeving, zetwerk en drukwerk
Bureau Grafische Produktie
Centrale Bestuursdienst
Oplage
300 exemplaren

Haarlem, februari 1994
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