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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-Hol land) gehanteerd. Grenswijzigingen
van later datum worden bij de betreffende gemeenten vermeld.
Van elk inventarisatiegebied en van elke gemeente wordt een beschrijving
gemaakt waarin geografische, sociaal-economische en stedebouwkundige
ontwikkelingen binnen het betreffende gebied c.q. gemeente worden
geschetst, toegespitst op de periode 1850-1940. Voorts worden waardevolle gebouwen en ruimtelijke structuren uit de betreffende periode in
beeld gebracht.
De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente
Schermer. Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische
ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving Waterland
worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventarisatie in het veld.
De gemeentebeschrijving volgt in de eerste vijf hoofdstukken het model
voor een regiobeschrijving van drs. L. Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988. Hieraan zijn een bebouwingskarakteristiek,
alsmede een verantwoording van de inventarisatie toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente Schermer zijn
uitgevoerd door J.H.M.R. van Draaijen, als inventarisator jongere
bouwkunst verbonden aan de provincie Noord-Holland.
Haarlem, oktober 1991

I. Inleiding
De gemeente Schermer ligt midden in de provincie Noord-Holland en
omvat de dorpen Driehuizen, Grootschermer, Oterleek, Schermerhorn en
Stompetoren.
De opppervlakte van de gemeente bedraagt 5.095 ha en het aantal
inwoners is 4/204 (per 31-12-1989).
De gemeente Schermer grenst aan de gemeenten Heerhugowaard in het
noorden, en - met de klok mee - Wester-Koggenland, Beemster,
Craft-De Rijp, Akersloot, Heiloo en Alkmaar.
De huidige begrenzing van de gemeente Schermer is pas in 1979 tot
stand gekomen. Gedurende de MlP-periode omvatte het huidige grondgebied van de gemeente Schermer de zelfstandige gemeenten Oterleek,
Schermerhorn, Zuid-Schermer en Noord-Schermer, alsmede delen van de
gemeenten Alkmaar, Oudorp en Ursem. In 1970 ontstond de gemeente
Schermer door samenvoeging van de gemeenten Oterleek, Schermerhorn,
Zuid-Schermer en Noord-Schermer. In 1972 werd de gemeentegrens met
Alkmaar en Oudorp gewijzigd en in 1979 werd een deel van de gemeente
Ursem - toen opgaand in de gemeente Wester-Koggenland - bij de
gemeente Schermer getrokken.
De gemeente vormt een onderdeel van het MlP-inventarisatiegebied
Waterland dat verder de gemeenten Akersloot, Beemster,
Broek in Waterland, Edam-Volendam, Graft-De Rijp, llpendam, Jisp,
Katwoude, Landsmeer, Marken, Monnickendam, Purmerend, Uitgeest,
Wijde Wormer, Wormer en Zeevang omvat.
De gemeente Schermer is opgedeeld in de MlP-deelgebieden
Schermer/Driehuizen, Schermer/Grootschermer, Schermer/Oterleek,
Schermer/Schermerhorn, Schermer/Stompetoren en Schermer/buitengebied. De deelgebieden Driehuizen, Grootschermer, Oterleek,
Schermerhorn en Stompetoren komen overeen met de respectievelijke
kernen. Het deelgebied buitengebied omvat het resterende grondoppervlak van de gemeente
(Zie afbeeldingen 7, 5 en 7)

2. Bodemgesteldheid
2.1

Bodem

De gemeente Schermer kent twee landschapstypen, te weten het droogmakerijenlandschap en het veenpolderlandschap.
Het droogmakerijenlandschap omvat de polders Schermer en Oterleek,
alsmede de Noordeindermeerpolder.
Het veenpolderlandschap omvat de Eilandspolder en de polders de
Menningweer en Mijzen.
Tot de tweede helft van de 12de eeuw was het gebied overdekt met een
veenlaag - ontstaan onder invloed van verminderde zeeactiviteit en
strandwalvorming in het westen - , te verdelen in veeneilanden en lager
gelegen veengebieden met stroompjes voor de afwatering. Omstreeks
1170 zijn grote delen van het veen weggeslagen door stormvloeden
(toegenomen zeeactiviteit) en vormden zich meren
(waaronder het Schermeer). De nog niet volledig weggeslagen veengebieden werden in de 13de en 14de eeuw met dijken beschermd, zoals
o.a. het Schermereiland. Dit zijn de zgn. veenpolders, waar de bodem
bestaat uit veen tot venige kleigrond.
In de gebieden waar de zee het veen weggeslagen had ontstonden meren
die pas in de 1 7de eeuw drooggemaakt werden. De bodem van deze
droogmakerijen (de Schermer en de Noordeindermeer) bestaat uit zware
zeeklei, al dan niet bedekt met een wat lichtere, meer zandige klei (in het
noordelijk deel van de polder de Schermer).
De bovenlanden - stroken land langs de rand van het Schermeer - en
voormalige eilandjes in het Schermeer zijn vanwege de inpoldering bij
het droogmakerijenlandschap ingedeeld, hoewel de bodem hier voornamelijk uit veen tot venige kleigrond bestaat.
De polder Oterleek is ook ontstaan uit een dergelijk bovenland, in dit
geval van de polder Heerhugowaard.
Binnen de gemeente Schermer is sprake van microreliëf. De hoogte van
het grondgebied van de polder de Schermer en de Noordeindermeerpolder ligt tussen de 3.0 m - NAP en 4.5 m -NAP, de overige
gebieden (de polders Oterleek, Mijzen, de Menningweer en de
Eilandspolder, de Matten en de bovenlanden) variëren in hoogte van
1.5 m -NAP tot 2.5 m -NAP. Slechts de ringdijk bereikt hoogtes tot
1.5 +NAP.
(Zie afbeelding 8)

2.2 Afwatering
De afwatering van de gemeente Schermer geschiedt geheel kunstmatig,
een aantal electrische gemalen houdt de waterstand op peil en slaat het
overtollig water uit op de ringvaarten en daarmee op het Noordhol landsch kanaal (behorend tot de Schermerboezem). Het gaat om vier
gemalen voor de polder de Schermer, hieraan ligt er één buiten de
gemeentegrenzen, en een zevental gemalen voor de overige polders,
hiervan staan er drie binnen de gemeentegrenzen.
Vanaf de droogmaking van het Schermeer in 1635 tot de komst van de
electrische gemalen in 1928/29 vond de bemaling plaats met behulp van
watermolens. Voor de polder de Schermer waren dit er 50, bestaande uit
14 poldermolens, die de 14 polderafdelingen op de eigen binnenboezem
(Noorder-en Zuidervaart) uitmaalden en 3 molengroepen, die trapsgewijze
op de ringvaart aan de oostzijde uitmaalden. Van deze molens resteert
thans nog een twaalftal exemplaren binnen de gemeente. De 'kleinere'
waterhuishouding binnen de polder verloopt door middel van kavelsloten,
uitkomend op tochten
(Molen-, Wester-, Noorder- en Zuidertocht) en vaarten. De afwatering, het
slotenpatroon en het kavelpatroon uit de 17de eeuw waren volgens een

strak schema geordend. Dit schema was mede ingegeven door het
L-vormig oppervlak van de droogmakerij. Er was sprake van twee
hoofdassen, de Noorder- en Zuidervaart. Het wegenpatroon was hier ook
op afgestemd. De belangrijkste as - de Noordervaart - was zelfs over de
volle breedte van de polder doorgetrokken en sloot in het westen aan op
Alkmaar, dat hierop aangedrongen had om het nieuwe land aan zich te
binden. Parallel aan de hoofdassen liepen de tochten en haaks op deze
de kavelsloten.
Het grillige slotenpatroon in de veenpolders is een gevolg van de veenstroompjes die, al dan niet wild verveend, uitmonden in grotere sloten (de
Rijper Gouw en de Delft in de Eilandspolder en de Gouw in de polder
Mijzen). Ook in deze gebieden werd en wordt het waterpeil door middel
van poldermolens en later stoom- en electrische gemalen gereguleerd.
(Zie afbeelding 13)
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3. Grondgebruik
3.1 Algemeen

Het grondgebruik binnen de gemeente Schermer kent in grote lijnen een
agrarische bestemming. Zowel het droogmakerijenlandschap van de
polders de Schermer, Oterleek en Noordeindermeer als ook het veenpolderlandschap van de Eilandspolder en de polders Mijzen en
Menningweer hebben vanaf hun ontstaan al een agrarische functie.
(Zie afbeeldingen

8 t/m 11)

3.2 Agrarisch grondgebruik

Praktisch het gehele grondgebied van de huidige gemeente Schermer was
na de drooglegging van de polder in 1635 in gebruik als grasland, een
situatie die in 1850 nog weinig verandering had ondergaan. Slechts in het
midden van de polder de Schermer werden enige kavels gebruikt voor
akkerbouw. Door de verbeterde waterhuishouding - in de periode 18501875 werden alle schepradmolens vervangen door vijzelmolens - bleek
het mogelijk de waterstand te verlagen, noodzakelijk voor de akkerbouw.
Maar het zou nog tot de Eerste Wereldoorlog duren alvorens de akkerbouw op grotere schaal zou worden toegepast (in 1915 slechts ca. 50 ha
bouwland en 100 ha tuingrond op een oppervlak van 4.875 ha).
Vooral door de komst van boeren uit het zuiden nam de landbouw een
grotere vlucht, vele kavels grasland werden gescheurd en als landbouwgrond (vnl. kool) in gebruik genomen, vanwege het grotere economische
rendement (hoge prijzen voor akkerbouwproducten). Na het einde van de
Eerste Wereldoorlog daalden de prijzen weer snel en brak een crisistijd in
de landbouw aan. De akkerbouwboeren wisten zich echter te handhaven
en de verhouding tussen grasland en bouwland veranderde sindsdien
slechts marginaal.
Na 1945 steeg het percentage akkerbouwgrond weer enigszins door een
verbreding van het productenaanbod (ook bollenteelt, zij het marginaal).
Ook nu is het grootste deel van de akkerbouwgrond in het midden en aan
de oostzijde van de polder te vinden en het grasland in de westelijke
helft.
De overige gebieden zijn vanwege hun venige ondergrond en waterrijkdom voortdurend als grasland voor de veeteelt in gebruik geweest.
In het veenpolderlandschap van de Eilandspolder - het oudste bedijkte
land van de gemeente - fungeerden de veenstroompjes tevens als kavelscheiding, in het oosten een vrij regelmatige cope-verkaveling te zien
gevend (in twee fasen met de Rijper Gouw en de Delft als afsluitingen) en
in het westen een onregelmatige verkaveling door de aanwezige meertjes
en het grilliger slotenpatroon.
In de polder Mijzen is sprake van een veerverkaveling met de buiten de
gemeente Schermer liggende Leet als ontginningsas. Het zuidelijke deel
van deze polder is vanuit het eiland waar nu de Annahoeve ligt en de
Gouw ontgonnen tot een onregelmatige strokenverkaveling.
De polders Oterleek en Noordeindermeer kennen een onregelmatige
blokverkaveling, behalve het zuidelijke deel van de laatste, waar een
opstrekkende blokverkaveling gehanteerd is.
De polder de Schermer, bij de drooglegging onderverdeeld in
14 afdelingen, kende een zeer regelmatig verkavelingspatroon, bepaald
door de loop van de belangrijkste gegraven (water)wegen; de gemiddelde
kavellengte was ca. 1.000 m en de breedte ca 135 m, met aan de korte
zijden een weg en een tocht. Slechts bij de randen van de polder
(bovenlanden) of voormalige eilanden (de Matten/Blokkers) is hiervan
afgeweken. De verkaveling van de polder heeft sinds de ontginning wel
wijzigingen ondergaan maar is in grote lijnen nog wel herkenbaar.
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3.3 Niet-agrarisch grondgebruik

Het niet-agrarisch grondgebruik beperkt zich tot de kernen, die een
woonfunctie hebben en de randen daarvan, waar enige industrie een
plaats heeft gevonden (electriciteitscentrale bij Oterleek, zuivelfabriek bij
Stompetoren).
3.4 Landschapsbeeld
Het landschapsbeeld van de gemeente Schermer geeft een uitgestrekt vlak
beeld te zien van weiden en akkers, onderbroken door met bomen
omzoomde wegen en vaarten, dorpskernen, stolpboerderijen en molens
als beelddragende elementen en - met name in de Eilandspolder - met
rietkragen omzoomde sloten en kleine graspercelen.
Ook de ringdijken zijn beeldbepalend door het relatief grote hoogteverschil met het lager gelegen polderland.
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4. Infrastructuur
4.1 Landwegen

Gedurende de MlP-periode heeft het wegennet in de gemeente Schermer
naast enige uitbreidingen voornamelijk kwalitatieve veranderingen ondergaan. Ook na 1945 is er slechts sprake van verbreding en asfaltering van
het wegennet.
Het wegennet bezit nu een lokale en interlokale functie, ofschoon bij de
Noordervaart eventueel van een regionale functie gesproken kan worden,
als verbinding tussen Alkmaar en Hoorn en omstreken.
In 1850 waren reeds een aantal wegen in de gemeente verhard, zoals in
de polder de Schermer o.a. de ontginningsassen Noorder- en Zuidervaart,
de (Korte en Lange) Molenweg, de Oterlekerweg en de Laanvaart,
alsmede een aantal wegen bij Ursem en Grootschermer (richting Graft).
Nog voor 1915 - blijkens de kaartbeelden - is de ringdijk rond de polder
de Schermer bijna geheel voorzien van een verharde weg. Langs de
Noorder- en Zuidervaart zijn dan aan beide zijden verharde wegen en de
weg tussen Grootschermer en Driehuizen wordt eveneens verhard
(Kopdammerdijk en Korendijk). Uit deze periode dateert ook de verharding van de wegen naar Avenhorn, door Oterleek en de wegen haaks op
de Noorder- en Zuidervaart, de laatste voornamelijk in het zuidelijke deel
van de polder (deels buiten de gemeentegrenzen vallend).
Uitbreidingen c.q. verhardingen in de periode 1915-1940 zijn zeer
miniem, het vermelden waard is slechts de weg vanaf Driehuizen richting
West-Graftdijk (Oudelandsdijk).
(Zie afbeelding 12)

4.2 Wateren

Naast een afwateringsfunctie bezat een deel van de waterwegen in de
gemeente Schermer tevens een transportfunctie. Het betrof in de veenpoldergebieden gekanaliseerde (uitgegraven en verbrede) veenstroompjes,
die door hun natuurlijke oorsprong een vrij onregelmatig verloop hebben
(o.a. de Rijper Gouw, Delft, Gouw en Leet).
Binnen de polder de Schermer gold deze dubbelfunctie ook voor de
grotere vaarten en tochten, terwijl de ringvaarten eveneens een dergelijke
functie bezaten. Zo vormde de ringvaart aan de noordzijde van de polder
de Schermer een onderdeel van de trekvaart Alkmaar-Hoorn, en de
ringvaart aan de westzijde van de polder werd gebruikt als deel van het
tracé van het Noordhollandsch kanaal.
De laatste twee hebben bij de aanvang van de MlP-periode een nog vrij
belangrijke transportfunctie. De overige wateren zijn van lokaal belang
(bv. Noordervaart, Zuidervaart).
Met de opkomst van de stoomschepen vanaf ca. 1870, maar met name de
trams en later autobusdiensten verdween het belang van de trekvaarten,
terwijl het belang van het Noordhollandsch kanaal ook sterk afnam na
1876 toen het Noordzeekanaal gegraven werd.
De waterrijkdom van het veenpoldergebied heeft tevens een functie als
broedplaats van vele watervogels in de rietkragen langs de veenstroompjes.
(Zie afbeelding 13)

4.3 Dijken en kaden

De dijken en kaden op het grondgebied van de gemeente Schermer
dateren van vóór de MlP-periode. Het veenpoldergebied werd in de 13de
en 14de eeuw bedijkt. De droogmakerijen dateren uit de 17de eeuw, zo
werd de Heerhugowaard in 1626 bedijkt, het Schermeer in 1633-35 en
het Noordeindermeer in 1644.
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De dijken en kaden zijn sindsdien wel versterkt c.q. opgehoogd, maar
hebben geen wezenlijke wijzigingen ondergaan.
(Zie afbeelding 14)

4.4 Spoorwegen

Het spoorwegnet op het grondgebied van de gemeente Schermer beperkt
zich tot de periode 1895-1931, toen een stoomtram een verbinding
onderhield op het smalspoortraject Purmerend - Midden - Beemster De Rijp - Schermerhorn - Stompetoren - Alkmaar.
Binnen de polder liep de tramlijn langs de zuidzijde van de Noordervaart.
Er waren 6 haltes binnen de gemeentegrenzen, te weten Schermerhorn,
Schermerdijk, Ijzeren Brug, Hondebrug, Stompetoren en De Drie Koningshoofden. In 1931 werd de taak van de tram overgenomen door een
geregelde busdienst.
De tramlijn heeft geen sporen achtergelaten binnen de gemeentegrenzen.
(Zie afbeelding 12)
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5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen

De huidige gemeente Schermer bestreek in de periode 1850-1940 drie
gemeenten, te weten Oterleek, Schermerhorn en Zuid en Noord Schermer,
alsmede delen van de gemeenten Alkmaar, Oudorp en Ursem. In het
gebied liggen de dorpen Driehuizen, Grootschermer, Oterleek,
Schermerhorn en Stompetoren (samenvoeging van Schermerbuurt en
Noord-Schermer). De grenswijzigingen zijn in hoofdstuk 1 al aan de orde
gekomen.
Gedurende de MlP-periode is het karakter van de verschillende dorpen
niet wezenlijk gewijzigd, er is sprake van een concentratie van
bebouwing in een zuiver agrarisch gebied waar openbare voorzieningen op kleine schaal - aangetroffen worden. Dit karakter bleef ook in de naoorlogse periode grotendeels bewaard.
Voor een helder overzicht worden de dorpen afzonderlijk in alfabetische
volgorde en het buitengebied als geheel behandeld, uitgaande van de
huidige gemeente indeling.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 7 en 15)

5.2 Driehuizen

Driehuizen - volgens overlevering genoemd naar de drie huizen die hier
in 1603 gebouwd werden - is een voorbeeld van een dijkdorp in een
veenpolder. De tweezijdige lintbebouwing volgt de vorm van de, in dit
geval 14de-eeuwse, dijk om het veen poldergebied. Het dorp is gedurende
de MlP-periode nauwelijks uitgebreid, er is slechts sprake van enige
verdichting en vervanging van de bebouwing.
De enige straat van het dorp draagt de naam van het dorp,
nl. Driehuizen.
5.3 Grootschermer
Het ontstaan van Grootschermer en de structuur van de nederzetting heeft
direct te maken met de ontginning van het oostelijk deel van de Eilandspolder. Grootschermer is ontstaan als een wegdorp, een lang lint van
boerderijen, later aangevuld met meer op de dorpsvoorzieningen gerichte
bebouwing (school, kerk, enkele winkels e.d.).
De boerderijen werden aan de ontginningsas gebouwd, aan de koppen
van de kavels. Dit vormde het begin van Grootschermer in de 13de eeuw.
Oorspronkelijk was er westelijker al een concentratie van bebouwing
geweest, maar deze was door de zee verwoest. Dit blijkt ook uit de
noord-zuid lopende grenssloot van de kavels, die in de 13de eeuw naar
het oosten verlegd is.
Ten tijde van de MlP-periode bestond Grootschermer uit een lange straat
(Noordeinde en het verlengde daarvan, Zuideinde) met in het noordelijke
deel voornamelijk éénzijdige (oostzijde) en zuidelijker ook tweezijdige
lintbebouwing.
Pas na de MlP-periode heeft ten westen van het Zuideinde enige uitbreiding (richting Meerdijk) plaatsgevonden.
5.4 Oterleek
Oterleek ligt op de bovenlanden van de Heerhugowaard en wordt reeds
in de 15de eeuw als nederzetting vermeld, dus nog voor de drooglegging
van de polder Heerhugowaard. Ook hier is sprake van lintbebouwing,
tweezijdig, die net ten oosten van de voormalige binnendijk rond de
polder Oterleek gebouwd is.
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Gedurende de MlP-periode vond verdichting en uitbreiding in noordelijke
richting van de lintbebouwing plaats.
Langs de ringvaart is ten oosten van Oterleek een electriciteitscentrale
gebouwd. Pas na 1945 werd een geheel nieuwe wijk ten oosten van de
lintbebouwing toegevoegd.
5.5 Schermerhorn
Schermerhorn ligt in de kop van de Eilandspolder en de ontwikkeling van
het dorp hangt nauw samen met de bedijking en ontginning van deze
polder.
Het dijkdorp Schermerhorn is gebouwd als tweezijdig lint in oost-west
richting (Oost- en Westeinde), net binnen de 13de-eeuwse dijk rond de
Eilandspolder. De bebouwing sloot niet, als bij Grootschermer, direct aan
op de koppen van de kavels.
Een noord-zuid verbinding (Zuidje) ontstond pas na de drooglegging van
de Schermer in de 1 7de eeuw toen de weg vanaf Alkmaar (Noordervaart)
werd doorgetrokken en Schermerhorn hiermee rechtstreeks verbonden
werd.
Gedurende de MlP-periode heeft de bebouwing weinig uitbreiding ondergaan, wel heeft verbouwing en vervanging van panden plaatsgevonden.
Pas na 1945 is er echt sprake van uitbreiding en wel in het gebied ten
zuiden van het Oosteinde, waar een nieuwe wijk gebouwd is.
5.6 Stompetoren

Stompetoren is voorbeeld van een kerndorp in een droogmakerij.
De naam is ontleend aan de spitsloze kerk uit 1622. De concentratie van
bebouwing vond plaats langs de Noordervaart, op het punt waar de
Oterlekerweg er op uitkomt.
Oorspronkelijk was er sprake van twee dorpen, aangezien de gemeentegrens door dit punt liep, de bebouwing ten zuiden van de Noordervaart
Noord-Schermer heette en ten noorden van de Noorder-vaart Schermerbuurt.
Gedurende de MlP-periode vond verdichting en uitbreiding van de
bebouwing langs de twee bestaande wegen (Noordervaart en
Oterlekerweg) plaats.
Ook de bouw van andere typen gebouwen veranderde het gezicht van het
tot die tijd voornamelijk agrarisch bebouwde Stompetoren.
Zo kwam er in 1917 een zuivelfabriek aan de westkant van het dorp en
verscheen in de 30-er jaren een grote uitspanning aan de oostzijde van de
Oterlekerweg.
Uitbreiding van woonwijken heeft ook hier pas na de MlP-periode plaatsgevonden, en wel ten noorden van de Noordervaart, aan weerszijden van
de Oterlekerweg. Een uitbreiding in noordelijke richting die ook nu 1990 weer verder gestalte krijgt.
5.7 Buitengebied
In het buitengebied is slechts sprake van verspreide agrarische bebouwing
en bebouwing die in directe relatie staat met de waterhuishouding van het
gebied. De agrarische bebouwing bevindt zich voornamelijk langs de
ontginningsassen (wegen/vaarten) in de droogmakerijen, of op hoger
gelegen grond in de veenpolders (bv. in de polder Mijzen).
Gedurende de MlP-periode worden vele boerderijen in de droogmakerijen
gebouwd, evenals de stoom- en electrische gemalen, die de rol van de
molens in de waterregulering hebben overgenomen.
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6. Bebouwingskarakteristiek
6.1 Algemeen

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat de bebouwing in de gemeente Schermer tijdens
de MlP-periode op enkele uitzonderingen na een agrarisch karakter heeft.
Alleen in de verschillende dorpen is sprake van bebouwing die voorziet
in de behoeften van een gemeenschap (kerken, scholen, raadhuizen,
winkels en industrie).
(Zie afbeelding 15)

6.2 Driehuizen

Het meest karakteristieke bebouwingstype in Driehuizen is het op een
rechthoekig grondplan onder een zadeldak gebouwde woonhuis, één
bouwlaag, met houtbeschot in de topgevel, soms met houtbeschot over
een gehele gevelwand, eventueel voorzien van geschulpte windveren.
De panden staan over het algemeen met de noklijn haaks op de straat, al
komen ook noklijnen parallel aan de straat voor. Tevens zijn in deze kern
enkele stolpboerderijen gebouwd, alsmede een schoolgebouw.
6.3 Grootschermer

Het eveneens als een lint gebouwde Crootschermer kent vele haaks op de
straat staande woonhuizen van één bouwlaag onder zadeldak. De
decoratie is iets rijker en de panden zijn vaker geheel in baksteen
uitgevoerd.
Stolpboerderijen in Grootschermer zijn aan de beide uiteinden van het
lint gebouwd, met name aan de zuidzijde (Zuideinde).
Aan de noordkant van het dorp staan enkele rentenierswoningen van één
bouwlaag (met doorgetrokken middenpartij) onder schilddak met de noklijn parallel aan de straat en vrijstaand.
6.4 Oterleek
De bebouwing in Oterleek bestaat voornamelijk uit stolpboerderijen en
een enkel rijk gedecoreerd (bepleisterd) pand, alsmede een eenvoudige
bakstenen kerk en een electriciteits-centrale.
6.5 Schermerhorn
Schermerhorn was gedurende de MlP-periode de grootste en dichtst
bebouwde kern en kent ook de meest publiekgerichte bebouwing in de
vorm van winkels en bedrijfjes (met name aan het Oosteinde).
Het merendeel van de panden is geheel in baksteen uitgevoerd met sierelementen in andere kleuren baksteen. De woonhuizen zijn uitgevoerd op
een rechthoekig grondplan, één bouwlaag onder zadel- of mansardedaken. Vergeleken met Crootschermer staan in Schermerhorn weinig
rentenierswoningen. Aan de westzijde van het dorp (Westeinde) zijn
tijdens de MlP-periode een school en een kerkje gebouwd.
6.6 Stompetoren

De bebouwing in Stompetoren is geconcentreerd langs de Noordervaart
en bestaat, wat de MlP-periode aangaat, voornamelijk uit kleine bedrijven
in een vrij rijk geornamenteerde baksteenarchitectuur, op onregelmatige
grondplannen, met één of twee bouwlagen.
Tevens bevinden zich langs de Noordervaart een aantal rentenierswoningen.
Opvallende elementen in de bebouwing van Stompetoren zijn voorts de
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zuivelfabriek langs de Noordervaart (voorheen Neerlandia nu CONO) en
de voormalige school uit de 20-er jaren van deze eeuw langs de
Oterlekerweg.
6.7 Buitengebied
De bebouwing in het buitengebied omvat voor het grootste deel stolpboerderijen, die verspreid langs de vaarten en wegen gebouwd zijn.
De stolpboerderijen zijn deels rietgedekt, deels van een verhoogde
middenpartij voorzien en/of verrijkt met bakstenen of gepleisterde sierelementen als geblokte hoekpilasters.
Naast de boerderijen van het stolptype zijn er gedurende de MlP-periode
ook andere typen boerderijen gebouwd, met name na 1915 toen zich vele
boeren uit andere gebieden in de polder de Schermer vestigden (overschakeling van veeteelt op landbouw).
De overige bebouwing beperkt zich tot waterstaatkundige objecten,
variërend van ijzeren weidemolentjes tot grote electrische gemalen, zoals
bijvoorbeeld het gemaal Wilhelmina aan de Molendijk uit 1928-29, met
een bakstenen gebouw onder schilddaken met een flauwe helling.
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Verantwoording inventarisatie
Bij de inventarisatie van objecten uit de MlP-periode in de gemeente
Schermer is gekeken naar gaafheid, detaillering en de eventuele
architectuur- of lokaal-historische waarde.
Binnen de objecten in de kernen is getracht een overzicht te geven van
de meest gave exemplaren van de verschillende voorkomende typen van
woonhuizen en rentenierswoningen.
Gebouwen met een bijzondere functie zoals scholen, kerken en
gemeentehuizen zijn - voorzover uit de MlP-periode stammend integraal opgenomen in de inventarisatie, alleen al op grond van de
historisch-functionele waarde.
Daarnaast zijn nog een aantal bijzondere objecten als een zuivelfabriek,
een uitspanning (gebouwd als school), een korenmolen en een
electricteitscentrale geïnventariseerd.
In het buitengebied omvat de inventarisate vele boerderijen en enige
waterstaatkundige objecten, zoals gemalen, sluisjes en weidemolens.
De vele poldermolens, die nu nog het beeld van Schermer bepalen,
dateren uit de 17de eeuw en zijn derhalve niet opgenomen in de inventarisatie.
Omdat er gedurende de periode 1850-1940 voornamelijk sprake is van
verdichting en uitbreiding van lintbebouwing langs bestaande structuren,
is er geen stedebouwkundige typologie opgesteld.
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Tabel
Bevolkingsgegevens Schermer:

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

Oterleek

Schermerhorn

603
596
726
766
768
758
725
667
759
850
812
826

1.109
1.134
1.260
1.296
1.247
1.188
1.106
1.021
1.067
1.088
1.079
1.167

Zuid- en
Soordschermer
.016
.047
.097
.123
.200
.161
.049
963
.055
998
960
915

Per 31-12-1989 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Schermer
4.204.
De bevolkingsgegevens van de gemeenten Alkmaar, Oudorp en Ursem,
waarvan gedurende de MlP-periode delen bij het grondgebied van de
huidige gemeente Schermer behoorden, zijn niet weergegeven omdat de
relevantie van deze cijfers te gering is, daar niet valt te nagaan hoeveel
inwoners in de betreffende delen van de bovengenoemde gemeenten
hebben gewoond.
Bron: Databank bevolkingsgegevens, Instituut voor sociale geografie
Universiteit van Amsterdam.
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Noorderkwartier
Westfriesland
Waterland
Amsterdam
Gooi en Vechtstreek
Meerlanden
Zuid-Kennemerland
IJmond en Zaanstreek
Noord-Kennemerland

NOORD HOLLAND

2. Cemeenten Oterleek, Schermerhorn en Zuid- en Noord-Schermer in 1858
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3a. Gemeente Oterleek in 1866

PKOVINCIK

UEMEEXTE

NOORDIIOLLAND.

Henibroeky

\

.

V

Difl I»

• krrk
, .\Mt*

OTEHLEEK.

HEI:H

HIGO

WAAHI)\

• Ondorp

o r i) o H

ITrsem
U

R S JCl M

CHEHMERHORN
2? t-y/Sf

S V11 ER MK R

I ifi!,iif- ie» Uudü iSiinniiHr fr- J.n'uw;

29

3b. Gemeente Schermerhorn in 1866
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3c. Gemeente Zuid- en Noord-Schermer in 1867
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3d. Cemeente Alkmaar in 1865
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VI. K.M AAI'.

3e. Gemeente Oudorp in 1866
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£
behorend bij grondgebied gemeente Schermer 1990.
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3f. Gemeente Ursum in 1866
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IIRSEM

4. Gemeente Oterleek, Schermerhorn en Zuid- en Noord-Schermer in 1914
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5. Gemeenten Oterleek, Schermerhorn en Zuid- en Noord-Schermer in 1940
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6. Gemeenten Oterleek, Schermerhorn en Zuid en Noord-Schermer in 1946
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7. Gemeente Schermer in 1983
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8. Bodemgesteldheid van de gemeente Schermer
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9. Kavelstructuur polder de Schermer in 1635
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10. Kavelstructuur gemeente Schermer in 1972
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11. Landbouw-/veeteeltkaart polder de Schermer ca. 1920
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12. Wegenpatroon gemeente Schermer
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13. Waterhuishouding gemeente Schermer
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14. Dijkenpatroon gemeente Schermer
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15/ Geschematiseerde komkaarten en bebouwingsontwikkeling na 1945
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Noordervaart 48
Noordervaart 51
Noordervaart 52
Noordervaart 93
Noordervaart 99
Noordervaart 103
Noordervaart 107
Noordervaart 111
Noordervaart 123
Noordervaart 154
Noordervaart 162
Noordervaart 1 78
Noordschermerdijk 6 bij
Noordschermerdijk 7
Noordschermerdijk 10 11
Oostdijk 5
Oostdijk 7
Oostdijk 8
Oostdijk 12
Oostdijk 13
Oostdijk 14
Oosternotweg 7
Oosternotweg 9
Oostmijzerdijk 6
Oostmijzerdijk 12
Oterlekerweg 1
Rustenburgerweg 1
Rustenburgerweg 4
Rustenburgerweg 10
Schermerdijk 1
Schermerdijk ong.
Slingerdijk 2
Ursemmerweg 3
Ursemmerweg 4
Westdijk 19
Westdijk 21
Westdijk 22
Westdijk 23 •
Westdijk 24
Zuidervaart 42
Zuidervaart 125
Zuidervaart 127
Zuidervaart 143
Zuidervaart bij 143

Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Schuur
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Boerderij •
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Boerderij
Manege
Woonhuis (?)
Boerderij
Gemeentehuis
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Woning
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Schuur
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Schuur
onbekend
Boerderij
Boerderij
Werkwoonhuis
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Grenspaal
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
onbekend
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Gemaal

7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
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