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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
Sint Pancras. Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving
West-Friesland worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventarisatie in het veld.
De gemeentebeschrijving volgt in de eerste vijf hoofdstukken het model
voor een regiobeschrijving van drs. L. Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988. Hieraan zijn een bebouwingskarakteristiek en een
verantwoording van de inventarisatie toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente Sint Pancras zijn
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, november 1990

I. Inleiding
De gemeente Sint Pancras ligt in de provincie Noord-Holland in
West-Friesland en bestaat uit de dorpen Sint Pancras en Koedijk. Het
noordelijk deel van het dorp Koedijk valt onder de gemeente Sint Pancras,
het zuidelijk deel onder de gemeente Alkmaar.
De omvang van de gemeente is 762 ha, het aantal inwoners bedraagt
5.205 personen (1989).
De gemeente wordt ten zuiden begrensd door de gemeente Alkmaar, ten
westen door Bergen, ten noorden door Warmenhuizen en ten oosten door
Langedijk en Heerhugowaard.
De gemeentegrens valt in het westen deels samen met de
Westfriese Omringdijk en het Noordhollands Kanaal, in het zuiden deels
met de spoorlijn Alkmaar-Den Helder en in het oosten deels met de oude
Oosterdijk, nu het kanaal Alkmaar-Omval-Kolhorn.
Voor 1785 was het plaatselijk bestuur zowel in Sint Pancras als in Koedijk
gevestigd. In de Franse tijd werden de gemeenten Broek op Langedijk en
Sint Pancras met Oudorp tot Broek op Langedijk verenigd. In 1815 waren
de gemeenten echter weer zelfstandig.
In de 18de eeuw zijn er regelmatig voorstellen geweest om Sint Pancras
en Broek op Langedijk samen te voegen (1825-30/1848-51). Ook in 1920
werd er een poging gedaan om Sint Pancras, Broek op Langedijk,
Noord- en Zuid Scharwoude en Oudkarspel te verenigen. Het zuidelijk
deel van Sint Pancras behoorde iri de 19de en 20ste eeuw tot de
gemeenten Koedijk en Oudorp, dit deel werd in 1872 bij Sint Pancras
gevoegd waarbij de gemeente Koedijk verviel.
Per 1 januari 1990 is Sint Pancras opgegaan in de gemeente Langedijk.
De gemeente Sint Pancras behoort tot de MlP-regio West-Friesland.
Dit inventarisatiegebied omvat verder de gemeenten Andijk,
Barsingerhorn, Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Heerhugowaard,
Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Noorder-Koggenland, Obdam,
Opmeer, Sint Maarten, Schagen, Stede Broec, Venhuizen, Warmenhuizen,
Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum.
Om een overzichtelijke inventarisatie te kunnen maken is de gemeente
Sint Pancras opgedeeld in drie MlP-deelgebieden:
Sint Pancras/Sint Pancras, Sint Pancras/Koedijk en
Sint Pancras/buitengebied. Het eerste en het tweede deelgebied vallen
samen met de bebouwingskernen uit de MlP-periode. Het buurtschap
Zuideinde ligt als katholieke enclave afzijdig van Sint Pancras.

2. Bodemgesteldheid
2.1 Bodem
De geologische opbouw van Sint Pancras wordt bepaald door de strandwal Sint Pancras-Oudorp, omgeven door een getijdegebied bestaande uit
wad- en kwelderafzettingen (zand en klei).
Hiervan zijn delen overdekt geraakt met veen.
De strandwal maakte deel uit van het oude duinlandschap. De kustlijn lag
ca. 3000 v. Chr. op de lijn Sint Pancras/Uitgeest en is vervolgens in
westelijke richting opgeschoven. Door verschillende zeedoorbraken werd,
o.a. in de 12de eeuw toen de zee bij het Zijpe doorbrak en via een
zijarm de Rekere het gebied binnendrong, pikklei afgezet in de strandvlakten en op het veen. Plaatselijk werd het veen door de zee opgeruimd.
De strandwal Sint Pancras-Oudorp vormt een scheiding tussen het veen in
het oosten en jonge zeeklei in het westen.
De eerste bewoning was aan de westzijde van de op de strandwal
gelegen geest. Een geest is een van oorsprong middeleeuws akkercomplex
op de strandwal. Men ging het eerst over tot ontginning van de hoogste
delen van de strandwal. De aldus ontstane akkers, meestal ovaalvormig
(conform de langwerpige strandwal), vormden de kern van de meeste
geestnederzettingen; ook van Sint Pancras. Vlakke resten van de oude
duinen steken nog steeds in Sint Pancras ca. 1.00 tot 1,50 meter boven
het omringende land uit.
Een deel van het buitengebied bestaat uit voornamelijk in de 16de en
17de eeuw drooggelegde plassen en meren. Het gebied manifesteert zich
thans dan ook als een uitgestrekt polderland.
Het oorspronkelijke bodemprofiel van de polder Ceestmerambacht is
momenteel geheel verdwenen. Na de voltooiing van de herverkaveling
van de polder Geestmerambacht in 1979 is hier een grote zandwinplas
ontstaan die de bestemming recreatiegebied heeft gekregen.
2.2 Afwatering
De ontginning van het gebied rond Sint Pancras is uitgegaan van de
strandwal len van Sint Pancras en Oudorp door evenwijdig gegraven
sloten. Het gebied waterde uit op de nog onbedijkte Heerhugowaard.
Aangezien men in de 16de eeuw in deze streek steeds meer dellen en
meren ging droogleggen werd de boezem van de polder
Geestmerambacht zelf verkleind en moesten er meer molens komen om
het water uit te kunnen malen. Toen de Heerhugowaard in 1625 ingedijkt
werd sloegen deze molens het water uit op de ringsloot van de
Heerhugowaard, die onderdeel uit maakte van de Raaksmaatsboezem, de
boezem van de Geestmerambacht. Bij de aanleg van de Westfriese
kanalen is het zuidwestelijk deel van de Raaksmaatsboezem met de
Schermerboezem verenigd en het noordelijk en oostelijk deel van de
boezem met de Niedorperkoggenboezem. De boezemscheiding
(tussen Raaksmaats- en Schermerboezem) werd verlegd van de Zes Wielen
(Alkmaar) naar de Nieuwe Sluizen te Oudkarspel en van de vroegere
plaats ten zuiden van Rustenburg naar een plaats ten noorden van
Rustenburg.
Uitwaterende sluizen heeft het beheer hierover overgenomen. Het polderwater wordt thans geloosd op de Schermerboezem.
In de 17de eeuw stonden 11 molens aan de de Oosterdijk. In 1873 kwam
er een stoomgemaal aan de Oosterdijk in Zuid-Scharwoude. In 1913 werd
een nieuw gemaal gebouwd, in 1932 werden de stoommachines door
dieselmotoren vervangen en werd windbemaling overbodig. In 1944
volgde de aansluiting op het elektrische net. Veel molens zijn in de
15de en 20ste eeuw verbrand en afgebroken. Nu staan er nog twee molens
in het gebied, waarvan één in Langedijk namelijk molen A van de polder

Geestmerambacht uit 1663 in Sint Pancras. Het besluit om deze molen bij
Sint Pancras te bouwen hield verband met de lage ligging van gronden in
de Achtergeest, het gebied te zuiden de Twuijverweg, tussen de
Oosterdijk en het dorp Sint Pancras. Molen A werd in 1926 buiten bedrijf
gesteld; in 1974 werd het wiekenkruis vernieuwd en sindsdien wordt hij
af en toe in werking gesteld.
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3. Grondgebruik
3.1 Agrarisch
Sint Pancras is van oorsprong een agrarische gemeente.
Op de strandwal vond voornamelijk akkerbouw plaats. Aan weerszijden
daarvan, nadat de sloten voor de afwatering waren gegraven, waren er
kavels in het gebied ontstaan die voor 1850 voornamelijk gebruikt werden
als weideland.
Deze kavels en met name de kavels in het zeer waterrijke noordoostelijke
gedeelte waren slechts over het water te bereiken.
De grond werd in de periode 1850-1940 niet voor andere dan agrarische
of woondoeleinden gebruikt.
Rond 1850 en met name na de landbouwcrisis tussen 1870 en 1890 vond
er echter een sterke expansie plaats van de tuinbouw, waarbij vele graslandbedrijven werden omgezet in tuinbouwbedrijven. Van groot belang
voor deze ontwikkeling waren het gebruik van kunstmest; de verbeterde
mogelijkheden om de tuinbouwproducten te vervoeren en de nabije
groenteveiling in Broek op Langedijk. Het omzetten van grasland in
tuinbouwgrond ging tot ca. 1930 door, geen plekje dat voor tuinbouw
geschikt was bleef ongebruikt.
De belangrijkste gewassen waren kool en aardappelen, later zou ook de
bloembollenteelt een bescheiden plaats gaan innemen.
Omstreeks 1930 werden er in Zuideinde en op de geestgrond van
Sint Pancras kassen geplaatst, waarin o.a. druiven en tomaten werden
gekweekt. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel van deze kassen aan
tuinbouwbedrijven in het Westland verkocht.
Na 1945 ging de tuinbouw mede door de verspreide ligging van de kavels
van één bedrijf achteruit, ook het openhouden van de vaarsloten was een
probleem en men besloot tot herverkaveling van het gebied, die uiteindelijk in 1979 werd voltooid.
De verkaveling in 1858 was voornamelijk oost-west gericht. Bij de kernen
waren de kavels smal, in de drooggelegde gebieden, zoals het Vronermeer
en het Daalmeer regelmatig en in het westelijk gelegen kleigebied onregelmatig. In het noord-oostelijke deel van Sint Pancras bij de Twuijverweg
deelden talloze brede sloten de kavels in regelmatige smalle stroken.
In de periode 1850-1940 werden meer sloten en vaarten gegraven in het
gebied om de vervoersmogelijkheden te vergroten. Het gevolg was dat de
kavels smaller en iets regelmatiger werden. Met de vrijgekomen gronden
werden de tuinbouwgronden opgehoogd en bevrucht. Door de toename
van woningen verloren enkele cultuurgronden voornamelijk op de strandwal hun oorspronkelijke functie.
Bij de herverkaveling van het Geestmerambacht in 1979 verdwenen veel
tuinbouwbedrijven, de vaarsloten werden gedempt en de smalle kavels
maakten plaats voor grotere blokkavels.
Dit was een rigoureuze herinrichting van het gebied, waarbij een uniek
landschap is verdwenen.
3.2 Niet-agrarisch
Met uitzondering van de bebouwing kent de gemeente slechts agrarisch
grondgebruik in de periode 1850-1940.
3.3 Landschapsbeeld
Sint Pancras behoort tot het landschapstype dorp op een strandwal in een
kleipolderlandschap; Koedijk tot het type dijkdorp langs Omringdijk in
kleipolderlandschap.
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Het landschapsbeeld in de periode 1850-1940 zal een open karakter
hebben gehad. Bouw- en weilanden werden gescheiden door talloze
sloten, wateren en vaarten. Over de wateren lagen kleine bruggen zodat
de kavels, waarop ook veelal de woningen stonden, verbonden werden
met de dorpswegen. Door deze structuur werd het gebied wel "Het Rijk
der Duizend Eilanden" genoemd.
Langs de dorpswegen stonden bomen; deze bomen zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog voor een groot deel gekapt en opgestookt.
Bij de kern van Sint Pancras was een zichtbaar hoogteverschil, dit werd
geaccentueerd door de grote kastanjeboom op de geest. Tegenwoordig is
de 16de-eeuwse kerk van Sint Pancras het enige verticale accent in de
gemeente.
In Koedijk is de Westfriese Omringdijk en het Noordhollands Kanaal
bijzonder bepalend voor het beeldkarakter van het dorp.
Na de herverkaveling is Sint Pancras van een vaar- in een rijpolder
veranderd waardoor een volledig nieuw landschap gecreëerd werd. Ten
behoeve van de herverkaveling werd een zandput gegraven tussen de
drooggemaakte Diepsmeer en de drooggemaakte Kleimeer. De zo
ontstane zandwinplas kreeg een recreatieve bestemming. De oevers van
de plas zijn beplant en het aangrenzende Kleimeer werd gekoppeld aan
het recreatiegebied Geestmerambacht.
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4. Infrastructuur
4.1 Landwegen
Het wegenpatroon in Sint Pancras komt voort uit de zuidoost-noordwest
georiënteerde ligging van de strandwal en uit de noord-zuid ligging van
de Westfriese Omringdijk.
Het oude wegennet had zowel een lokale als interlokale functie. Met de
uitbreiding na de MlP-periode van de Rijksweg Alkmaar-Schagen is hier
nog een regionale functie aan toe te voegen.
Op de kaart van 1858 is de omsluiting van de oude geestgrond door
middel van de Boven- en Benedenweg in Sint Pancras duidelijk zichtbaar.
De drie oost-west georiënteerde kleine wegen delen de geest in 4 stukken.
Het meest noordelijke stuk vormde de kern van het dorp.
De noord- zuidrichting wordt door beide parallel lopende wegen voortgezet tot aan de spoorlijn. Binnen deze wegen bevond zich het
"waterrijke" gebied van Sint Pancras. De Bovenweg loopt vervolgens
vanaf dit deel, Sint Pancras-Zuideinde, door tot Alkmaar en verbindt op
deze manier het dorp met de stad.
Om Koedijk behalve over het water te kunnen bereiken moest men ook
gebruik maken van deze weg. Een tweede belangrijke weg, namelijk de
verbindingsweg met Broek op Langedijk, is de in het noord-oosten
lopende oost-west gerichte Twuijverweg.
De kanaaldijk in Koedijk vormt een deel van de Westfriese Omringdijk en
was omstreeks 1850 verhard. De overige wegen werden in de loop van de
MlP-periode of later verhard.
De loop van het wegennet heeft in de MlP-periode nauwelijks verandering ondergaan. Nadien is het wegennet echter uitgebreid.
4.2 Waterwegen
Voor het grootste deel vond het verkeer en vervoer in Sint Pancras over
het water plaats met kleine schepen. Van 1864 tot 1950 was er een
bootdienst tussen Alkmaar en Sint Pancras.
Naast een verkeers- hadden de sloten en vaarten ook een afwateringsfunctie.
Het patroon van de sloten is min of meer rechthoekig te noemen.
Grilliger wordt het patroon wanneer de sloot of vaart om een oude polder
ligt zoals de Ringsloot rond het Vronermeer of de sloot rond de Daalmeer.
Zowel aan de oost- als aan de westzijde wordt de gemeente deels door
kanalen begrensd; Koedijk ligt aan het in 1818-1824 gegraven
Noordhollands Kanaal, een oostelijk deel van Sint Pancras ligt aan het in
1941 gegraven kanaal Alkmaar-Omval-Kolhorn. Het kanaaldeel langs de
Omringdijk is deels de gegraven, afgedamde Rekere. De aanleg van deze
kanalen heeft geen invloed op het bewoningspatroon gehad.
Zoals reeds eerder vermeld is dit waterrijke gebied in 1979 veranderd.
De meeste wateren in de polder werden gedempt en de vroegere vaarpolder veranderde door de aanleg van nieuwe wegen in een rijpolder.
Tevens werd er een directe verbinding gelegd tussen Sint Pancras en
Koedijk.
4.3 Dijken
De Westfriese Omringdijk en de Oosterdijk, beide met wegen, vormen
respectievelijk een deel van de west- en oostgrens van de gemeente.
Al ver voor de MlP-periode hadden deze dijken geen waterkerende
functie meer.
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4.4 Spoorwegen

In 1865 was de railverbinding Alkmaar-Den Helder tot stand gekomen;
de aansluitende lijn met Amsterdam werd twee jaar later geopend.
Ten behoeve van de expeditie van tuinbouwproducten werd aan de
spoorlijn Alkmaar-Den Helder een aftakking gemaakt naar
Broek op Langedijk. De opening vond plaats in 1902. Naast het goederenvervoer werd de lijn tussen 1907 en 1926 benut voor het vervoer van
reizigers. Het tracé van deze lijn vormde een geheel nieuw element in het
patroon van de overige infrastructuur, namelijk dwars door de bestaande
lijnen in het landschap.
Ook in Sint Pancras was een halteplaats. Deze werd in 1890 in gebruik
genomen. De halte bevond zich op de kruising van de Bovenweg met de
spoorlijn, in de zuidpunt van de gemeente. Behalve voor de treinen naar
Alkmaar, Den Helder en Hoorn werd deze halte ook nog gebruikt voor de
lokale treinen naar Broek op Langedijk. Per 15 mei 1938 werd de halte
voor de reizigersdienst opgeheven. In de Tweede Wereldoorlog werd de
halte voor reizigers tijdelijk heropend. Na 1945 werd de halte afgebroken.
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5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen
De gemeente Sint Pancras bevat twee kernen namelijk de dorpen
Sint Pancras in het oosten en Koedijk in het westen.
Sint Pancras is een geestdorp op de meest noordelijke uitloper van de
strandwal die zich naar het zuiden tot voorbij Oudorp uitstrekt.
Koedijk is een dijkdorp langs de Westfriese Omringdijk. In de MlP-periode
was nauwelijks bebouwing rondom deze kernen aanwezig. Door de verkaveling van dit waterrijke gebied werd de gemeente evenals bijvoorbeeld
Warmenhuizen en Langedijk "Het Rijk der Duizend Eilanden" genoemd.
5.7.7 Bevolkingsontwikkeling
Tabel 1 geeft het aantal inwoners in de gemeente Sint Pancras en Koedijk
tussen 1850-1940.
In deze periode was Koedijk een zelfstandige gemeente.
Koedijk telde meer inwoners dan Sint Pancras, het oppervlak van de
gemeente Koedijk was voor 1872 twee maal zo groot als dat van de
gemeente Sint Pancras voor 1872, op de kaart van Kuijper uit 1865/69
respectievelijk 949/440 bunders.
De bevolking van Sint Pancras en Koedijk was overwegend protestant,
een uitzondering vormde Sint Pancras-Zuideinde, hier was in 1849 95%
en in 1947 69% rooms-katholiek.
De groei van de bevolking had in eerste instantie te maken met de bloeiperiode van de tuinbouw en de aansluiting in 1902 van de veiling te
Broek op Langedijk op het spoorwegennet.
De werkgelegenheid in de landbouw is echter sterk achteruit gegaan en
verdrongen door de niet-agrarische werkgelegenheid buiten de dorpen
(zie tabel 2).
Het autochtone forensenwezen op Alkmaar dateert van omstreeks de
Eerste Wereldoorlog en daarna van de jaren dertig. Na de Tweede
Wereldoorlog zou de grootindustrie van de IJmond en de Zaanstreek meer
werkgelegenheidsperspectieven voor de bevolking gaan bieden.
5.2 Sint Pancras
In de vroege middeleeuwen vestigden mensen zich rond de hoger gelegen
geestgrond. Men bouwde de woningen voornamelijk aan de westzijde van
deze geest in verband met de dreiging van wateroverlast van de Waert.
De oude nederzetting had een strategische ligging met de enige doorgaande verbinding te land tussen Langedijk en Alkmaar in het water- en
veen rijke gebied.
In het oosten lag de Waert en zuid- en noordwestelijk van de nederzetting
lagen met elkaar verbonden meren (o.a. Vronermeer en Daalmeer). In het
zuiden lag de Schermer.
In 1858 was de bebouwing in het dorp Sint Pancras geconcentreerd rond
de oude geest. Zowel de 16de-eeuwse kerk, de school, stolpen, woonhuizen als kleine tuinderswoningen waren aan de rand van de akkers, om
de noordelijke punt van de strandwal en aan de westzijde daarvan
gelegen.
De bebouwing zette zich als eenzijdige (westelijke) lintbebouwing voort
langs de Benedenweg richting Alkmaar. Ook langs de weg naar Broek op
Langedijk, de Twuijverweg, werden dichtbij de kern van het dorp huizen
gebouwd. De huizen waren ook hier, evenals langs de Benedenweg, via
een kleine brug bereikbaar. Langs de Twuijverweg stonden bomen die in
de Tweede Wereldoorlog werden afgezaagd en opgestookt.
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In de periode 1850-1940 is er een bloei in de tuinbouw, een toename van
de bevolking en een daarmee gepaard gaande toename van bebouwing te
constateren. De wegen werden nu zowel aan de oost als aan de westzijde
bebouwd en naast verdichting vond er een uitbreiding richting station
plaats. Er bleef echter sprake van een concentratie rond de oude kern van
het dorp.
Aan de zuidoostelijke rand van de geest werd omstreeks 1940 een
begraafplaats aangelegd.
Na de Tweede Wereldoorlog werd bij de spoorbaan ter ere van de
gevallenen een monument opgericht.
Na 1945 werden er, voornamelijk aan de oostzijde van Sint Pancras,
nieuwbouwwijken en sportcomplexen neergezet. Daarnaast trad
verdichting op in de bestaande lintbebouwing.
Het agrarisch karakter van de gemeente is daarmee verminderd.
5.3 Koedijk
De bebouwing in het dorp Koedijk heeft zich in de MlP-periode, afgezien
van verdichting en vernieuwing, nauwelijks uitgebreid en bestaat voornamelijk uit arbeiderswoningen en boerderijen. Op de kaarten uit 1854,
1865 en 1943 wordt het buurtschap Noordeinde vermeld. Thans is dit
buurtschap op de kaart verdwenen.
Koedijk is een dijkdorp met een eenzijdige lintbebouwing aan de .
Westfriese Omringdijk, de Kanaaldijk. Parallel aan de Kanaaldijk, aan de
Achtergraft, komt enkele bebouwing voor.
5.4 Buitengebied
In het buitengebied van Sint Pancras en in Koedijk bevindt zich nauwelijks
verspreid liggende bebouwing; dit geldt zowel voor de periode vóór het
MIP, als voor de periode 1850-1940, als daarna. Slechts een enkel
agrarisch bedrijf vestigde zich in de vaarpolder, haaks op de bebouwingslinten van Sint Pancras en Koedijk.
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6. Bebouwingskarakteristiek
Kenmerkend voor de agrarische gemeente Sint Pancras zijn de vele
tuiderswoningen met vaste of losse koolschuur.
Deze voornamelijk vrijstaande woningen zijn meestal klein, op rechthoekig grondvlak met een zadel- of mansardekap waarvan de noklijn
meestal haaks op de weg georiënteerd is.
Geglazuurde of anderkleurige bakstenen doorbreken de sobere bakstenen
gevels. De voorgevel van de woningen is meestal naar de weg gericht
zodat de achtergevel met de schuur aan het water ligt. Dit was heel
praktisch omdat het vervoer van met name de kool met boten plaatsvond.
Zowel aan de Kanaaldijk en Achtergraft in Koedijk, als aan de Boven- en
Benendenweg in Sint Pancras zijn deze woningen en schuren naast
enkele, voornamelijk oudere stolpboerderijen gebouwd. Een enkele maal
treft men een dubbel woonhuis aan. Aangezien in Koedijk van oorsprong
meer vee werd gehouden treffen we daar in verhouding meer stolpboerderijen aan dan in Sint Pancras.
Rond de oude kern van Sint Pancras, het Kerkplein, werden vanaf
ca. 1910 de eerste monumentale panden in het dorp gebouwd; het
gemeentehuis en de vrijstaande dokterswoning. Ter Geest geven dit deel
van het dorp een minder agrarisch karakter. Opmerkelijk in de gemeente
is ook "Het Haventje" een vrijstaand huis bij de begraafplaats met kenmerken van de Amsterdamse school. Naast tuinders en gewone woningen
waren er nog twee smederijen en één elektriciteitsbedrijf in de gemeente,
respectievelijk Kerkplein nr. 15, Bovenweg nr. 41 (nog in gebruik) en
Bovenweg nr. 73 (thans garage).
Nieuwbouwwijken verrezen na de MlP-periode direct ten oosten van de
bebouwde kom; daarnaast werden er eensgezinswoningen in de dorpslinten gebouwd.

*] 7
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Verantwoording inventarisatie
De gemeente Sint Pancras kende in de MlP-periode voornamelijk verdichting en uitbreiding van bebouwing langs de bestaande infrastructuur.
Inventarisatie op basis van een stedebouwkundige typologie is daarom
niet relevant gebleken.
In de gemeente zijn naast enkele vrijstaande woonhuizen en bedrijfspanden aan de Bovenweg voornamelijk gebouwen geïnventariseerd die in
herkenbare mate representatief zijn voor de agrarische en economische
ontwikkeling in de gemeente zoals stolpboerderijen, tuinderswoningen,
koolschuren en de schoorsteenpijp in de kern van Sint Pancras van de
kasverwarming op de geestgrond.
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Tabellen
Bevolkingsgegevens gemeenten Sint Pancras en Koedijk tussen
1850-1940.
Tabel 1
Sint Pancras
Jaartal

Mannen

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

Vrouwen

Totaal

400
422
436

275
209
391
503
600
747
784

237
240
376
452
561
647
744

1.161
1.394
1.528

Mannen

Vrouwen

Totaal

512
449
767
95S

Koedijk
laartal

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

809
897
972
1.072

604
728
899
920
946

620
790
982
1.010
1.043

1.224
1.518
1.881
1.930
1.989

Deze gegevens werden voornamelijk ontleend aan de Databak bevolkingsgegevens. Instituut voor sociale
geografie. Universiteit van Amsterdam 1988.

Tabel 2

Het aantal mannelijke agrariërs in procenten van de totale
beroepsbevolking.
Jaartal

1909
1930
1947
1959

Sint Pancras

215
280
272
152

65%
60%
56%
39%

Koedijk

400
465
381
201

80%
70%
60%
33%

Gegevens ontleend aan het verslag van het Streekplanonderzoek van de Provinciale Planologische Dienst
Noord-Holland, 1961.
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Herkomst afbeeldingen
1.

MlP-Inventarisatiegebieden Noord-Hol land, ondergrond: kaart Provinciaal
Planologische Dienst Noord-Holland (met ingang van 1989: Dienst Ruimte
en Groen).

2.

Gemeente Sint Pancras 1858: Militaire Topografische kaart no. 19, 1858.

3a. Gemeente Sint Pancras 1867: Kuijper, j . , Gemeente-atlas van de provincie
Noord-Holland 1869.
3b. Gemeente Koedijk 1867: Kuijper, J., Gemeente-atlas van de provincie
Noord-Holland 1869.
4.

Gemeente Sint Pancras rond 1900, Historische Atlas Noord-Holland,
Den lip 1989.

5.

Gemeente Sint Pancras rond 1943, Army Map Service Washington D.C.
1943.

6.

Gemeente Sint Pancras 1989, Grote Topografische Atlas van Nederland,
Groningen 1989.

7.

Indeling Ml P-deelgebieden, ingetekend door auteur op basis van
afbeelding 6.

8a. Bodembebruik in het Geestmerambacht: Noord-Kennemerland, Sint Pancras
en Koedijk in overgangstijd. Provinciale Planologische Dienst Noord-Holland
1961.
8b. Bodemgebruik in het Geestmerambacht: Noord-Kennemerland, Sint Pancras
en Koedijk in overgangstijd. Provinciale Planologische Dienst Noord-Holland
1961.
9.
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Infrastructuur: ingetekend door auteur op basis van afbeelding 6.

10.

Plattegrond Sint Pancras 1989, onderdeel gemeenteplattegrond, uitgeverij
Suurland's Vademecum BV, Eindhoven.

11.

Plattegrond Koedijk 1989, onderdeel gemeenteplattegrond, uitgeverij
Suurland's Vademecum BV, Eindhoven.
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

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

VIII
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NOORD HOLLAND

2. Gemeente Sint Pancras rond 1858
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3a. Gemeente Sint Pancras rond 1867
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3b. Gemeente Koedijk rond 1867
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4. Gemeente Sint Pancras rond 1900
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5. Gemeente Sint Pancras rond 1940
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6. Gemeente Sint Pancras in 1989
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7. Indeling MlP-deelgebieden
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gemeentegrens
Sint Pancras
Koedijk
buitengebied

8a. Bodemgebruik
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8b. Bodemgebruik
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9. Infrastructuur
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10. Plattegrond Sint Pancras
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11. Plattegrond Koedijk
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Register
Gemeente Sint Pancras/Koedijk
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Kanaaldijk 18
Kanaaldijk 20
Kanaaldijk 48
Kanaaldijk 64
Kanaaldijk 68; 70 69
Kanaaldijk 75
Kanaaldijk 84
Kanaaldijk 90
Kanaaldijk 96
Geestmerambacht

Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis; Schuur
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis

2841
2842
2843
2844
2845
• 2846
2847
2848
2849
2850

Gemeente Sint Pancras/Sint Pancras
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
028
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
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Benedenweg 9
Benedenweg 64
Benedenweg 72
Benedenweg 74
Benedenweg 84
Benedenweg 116
Benedenweg 156
Benedenweg 162
Benedenweg 164
Benedenweg 188; 190; 192
Benedenweg 212
Benedenweg 222; 224
Benedenweg 248
Bovenweg 13
Bovenweg 15
Bovenweg 16
Bovenweg 41
Bovenweg 16
Bovenweg 73
Bovenweg 95
Bovenweg 101
Bovenweg 119
Bovenweg 156
Bovenweg 260
Bovenweg bij
Kerkplein 2
Kerkplein 3
Kerkplein 4
Kerkplein 7
Kerkplein 13
Kerkplein 14
Twuyverweg 13
Twuyverweg 21

Verwarmingspijp
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuis
Dubbel woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Bedrijf; Woonhuis
Woonhuis
Garage; Woning
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis; Schuur
Woonhuis
onbekend
onbekend
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Bakkerij; Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis

2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
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