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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, stadsontwikkelingen
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
Warmenhuizen. Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving
Westfriesland worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit ca. 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoeken
inventarisatie in het veld.
De gemeentebeschrijving volgt in de eerst 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 Warmenhuizen zijn
verricht door mw. drs. N.C. van Goor, als projectmedewerker MIP
verbonden aan de provincie Noord-Holland. Aanvullende werkzaamheden
werden verricht door E. van Amersfoort, projectmedewerker MIP.
Haarlem, oktober 1989

I. Inleiding
De gemeente Warmenhuizen ligt in de provincie Noord-Hol land, in de
MlP-regio West-Friesland en grenst ten noorden aan de gemeenten Zijpe,
Sint Maarten en Harenkarspel, ten oosten aan de gemeente Langendijk,
ten zuiden aan de gemeenten Sint Pancras en Bergen en ten westen aan
de gemeente Schoorl.
De grenzen van de gemeente Warmenhuizen zijn ontstaan uit een van
oudsher bestaand plaatselijk bestuursgebied.
De oppervlakte van de gemeente bedraagt momenteel 1.345 ha.
De gemeente valt binnen de Westfriese-Omringdijk, welke dijk de
gemeente aan de westzijde begrenst.
De gemeente Warmenhuizen bevat het dorp Warmenhuizen en de
gehuchten Krabbendam en Schoorldam. Het buitengebied bestaat uit
weide- en bouwland. Het op terpen gelegen dorp Warmenhuizen ligt in
noord-zuid richting in het midden van de gemeente, terwijl Krabbendam
en Schoorldam kernen zijn aan de westzijde van de gemeente aan de
voet van de Westfriesedijk.
Buiten de gemeente Warmenhuizen bestaat het MlP-inventarisatiegebied
Westfriesland uit de gemeenten Andijk, Barsingerhorn, Drechterland,
Enkhuizen, Harenkarspel, Heerhugowaard, Hoorn, Langedijk, Medemblik,
Niedorp, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Schagen, Sint Maarten,
Sint Pancras, Schagen, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof,
Wester-Koggenland en Wognum.
Per 1 januari 1990 is de gemeente Warmenhuizen te zamen met de
gemeente Sint Maarten opgegaan in de gemeente Harenkarspel.
Ten behoeve van de inventarisatie is de gemeente Warmenhuizen
opgedeeld in de MlP-deelgebieden: Warmenhuizen/Warmenhuizen,
Warmenhuizen/Krabbendam, Warmenhuizen/Schoorldam en
Warmenhuizen/Buitengebied.
(Zie afbeeldingen 1 t/m 6).
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2. Bodemgesteldheid
De gemeente Warmenhuizen is ontstaan uit vlakten van getijafzettingen
welke bestaan uit jonge en oude zeekleigronden, die zowel kalkrijk en
kalkhoudend als kalkarm zijn.
In het verre verleden Ode eeuw) zijn in dit van oudsher waterrijke gebied
terpen opgeworpen om droog te kunnen wonen.
In het dorp Warmenhuizen zijn deze terpen met elkaar verbonden door
lagere wallen en zodoende uitgegroeid tot een uitgestrekte woonterp of
wal.
Het gemeentegebied was van oudsher een vaarpolder, met name aan de
oostzijde van het dorp Warmenhuizen. Vele waterlopen en meren
penetreerden dit gebied. Deze meren zijn voornamelijk in de 16de en
begin 17de eeuw drooggelegd. In de MlP-periode 1850-1940 herinneren
alleen enkele poldernamen nog aan deze meren. De vele waterlopen
hebben zich wel gehandhaafd in de periode 1850-1940 en maakte de
gemeente tot een vaarpolder bestaande uit landerijen ruimschoots
omgeven door wateren.
In dit waterrijke buitengebied bevonden zich in de periode 1850-1940
ook nog enkele verspreid liggende woonterpen met bebouwing. Met de
grootscheepse herverkavelingen welke tussen 1954 en 1979 plaatsvonden
in het Geestmerambacht, het waterschap waartoe Warmenhuizen behoort,
is de structuur van het gebied omgezet van een vaarpolder in een
rijpolder. De wateren werden gedempt en het maaiveld in de polders
geëffend, waardoor ook de (verspreid liggende) huisterpen verdwenen.
Vóór de ruilverkaveling lagen er ook enkele meerwallen in de gemeente;
hoger gelegen delen welke als gevolg van opwaaiing en golfslag van de
voormalige meren zijn ontstaan. Ook deze meerwallen zijn bij de herverkaveling verdwenen.
De afwatering in de gemeente ging in de periode 1850-1940 op
natuurlijke wijze via de vele wateren welke op dat moment de gemeente
doorkruisden.
Het hoger op terpen gelegen dorp Warmenhuizen ligt 0.0 meter +NAP tot
1.0 meter +NAP, terwijl de daaromheen liggende polders momenteel
tussen de 0.7 meter -NAP en 1.9 meter -NAP liggen.
(Zie afbeelding 7).
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3. Grondgebruik
3.1 Agrarisch
Rond 1850 zijn de landbouw en met name de veeteelt de belangrijkste
vormen van agrarisch grondgebruik in de gemeente Warmenhuizen.
Aan het eind van de 19de eeuw nam de tuinbouw een vlucht in de
gemeente ten koste van de veeteelt.
Deze toename van de tuinbouw werd waarschijnlijk veroorzaakt door de
landbouwcrisis van 1880-1890, de toenemende verstedelijking, toename
van de bevolking en door de uitvinding van kunstmest.
Kool en aardappelen werden al snel de belangrijkste gewassen binnen de
tuinbouwsector, maar ook uien en wortelen waren belangrijke
tuinbouwgewassen in de gemeente. Ondanks verschuivingen in het aantal
en de soort gewassen die gekweekt werden bleven aardappelen en kool
tot op de dag van vandaag de belangrijkste tuinbouwproducten. Vooral
wat de kool betrof was (en is) Warmenhuizen een bekend en belangrijk
tuinbouwgebied.
Rond 1920 vond er een kleine opleving in de veeteelt plaats door de
aantrekkelijk wordende melkprijzen.
In 1929 vond er, onder invloed van de Beurskrach, ook een inzinking in
de tuinbouw plaats. De veilingomzet daalde in dat jaar tot een dieptepunt
en mede door een luizenplaag onder de gewassen konden de tuinders in
deze jaren maar net hun hoofd boven water houden.
Na 1935 ging het weer langzaamaan beter in de tuinbouw, al bleef er
draaihartigheid in de kool (het doordraaien van tuinbouwproducten als ze
een te lage veilingprijs opleveren) en konden nieuwe, meer intensieve
producten niet geteeld worden omdat de tuinders te ver van hun land
wonen. In deze periode al werd het idee van ruilverkaveling geopperd.
Grote veranderingen in het grondgebruik vonden echter pas plaats na
1960, na de herverkavelingen waarbij het buitengebied geheel tot
bouw- en weiland werd gemaakt.
In plaats van de van oudsher in deze gemeente bestaande gemengde
verkaveling van lange smalle maar ook blokvormige kavels, ontstond na
de herverkavelingen een verkaveling van grote, rechthoekige blokkavels.
Bij de herverkaveling ging het buitengebied van 16.000 naar
5.000 kadastrale nummers.
(Zie tabel 1).

3.2 Niet-agrarisch
Met uitzondering van de bebouwingskernen kent de gemeente eigelijk
geen niet-agrarische functie van het grondgebruik in de periode
1850-1940.
Rond 1850 had nog wel de visserij een kleine bestaansfunctie binnen de
gemeente door het waterrijke grondgebied, maar met de jaren verdween
ook deze langzaamaan.
Na 1940 (rond 1960) breidde de kern van het dorp Warmenhuizen zich
sterk uit in westelijke en oostelijke richting.
3.3 Landschapsbeeld
In de periode 1850-1940 gaf het landschap in de gemeente Warmenhuizen
een open beeld te zien van wei- en bouwlanden met vele vaarten en
wateren ertussen.
Naast de drie bebouwingskernen Warmenhuizen, Krabbendam en
Schoorldam, werd het aanzicht van het landschap bepaald door de hoger
en verspreid gelegen woonterpen. Er bevond zich weinig beplanting in
het buitengebied van de gemeente.
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Het dorp Warmenhuizen was door zijn hogere ligging op terpen en
wallen eveneens een opvallend beeld in het landschap.
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4. Infrastructuur
Het wegen- en waterwegennet van de gemeente Warmenhuizen heeft in
de periode 1850-1940, behalve in kwalitatief opzicht, geen veranderingen
ondergaan.
Door de waterrijke omgeving bezat de gemeente in de periode 1850-1940
slechts enkele wegen, en wel op de Westfriese-Omringdijk, in en rond het
dorp Warmenhuizen en in de in die periode nog tot Schoorl behorende
Hempolder.
De wegen rond het dorp Warmenhuizen zijn de van noord naar zuid over
de terpen en wallen lopende Dorpsstraat, met haar uitlopers de Oostwal
en Fuik in noordelijke richting en de Oudewal in westelijke richting.
De weg over de Westfriese-Omringdijk was rond 1850 al verhard, terwijl
de overige wegen pas in de loop van deze periode of zelfs later verhard
werden. Alle wegen bezaten een interlokale of lokale functie.
Wat de waterwegen betreft zijn de slootjes en grotere vaarsloten ontelbaar
geweest in de gemeente in de periode 1850-1940. Deze wateren bezaten
voornamelijk een verkeers-, afwaterings- en visserijfunctie.
De westelijke grens van de gemeente is het van Alkmaar naar Den Helder
lopende Noordhollands Kanaal. Langs dit voor de ontwikkeling van
Warmenhuizen nauwelijks belangrijke kanaal, is het gehucht Schoorldam
gelegen.
De Krabbendammervaart, welke in de periode 1850-1940 in de noordoosthoek van de gemeente lag, vormde oorspronkelijk de grens tussen de
gemeente Warmenhuizen en Schoorl. Dit kanaal dat bij de herverkavelingen van na de Tweede Wereldoorlog gedempt werd, liep van
Krabbendam naar het Noordhollands Kanaal.
Na de demping van het kanaal rond 1960 is de erachter gelegen
Hempolder onder Schoorl bij Warmenhuizen gevoegd.
De aan de westzijde van de gemeente gelegen Westfriese Dijk en het in
het noorden gelegen kleine deel van de Westfriese Zeedijk, te zamen een
deel van de Westfriese-Omringdijk vormend, bezaten in de periode
1850-1940 beide geen waterkerende functie meer.
Naast deze dijken lagen er in de gemeente in de beschouwde periode ook
kaden. Deze kaden lagen op plekken waar de dijken van de vroegere
meren in het landschap liepen. In de periode 1850-1940 hebben deze
kaden zich gehandhaafd, maar bij de herverkavelingen zijn ook zij
verdwenen.
In de periode 1850-1940 zijn dus geen wezenlijke veranderingen in de
infrastructuur van Warmenhuizen opgetreden. Pas bij de herverkavelingen
van na de Tweede Wereldoorlog hebben zich grootscheepse veranderingen in de infrastructuur van de gemeente voorgedaan. In het nu tot
rijpolder ontworpen buitengebied kwamen vele wegen.
In 1913 werd de tramlijn Alkmaar-Schagen geopend, welke ook over
Warmenhuizen liep. De lijn werd aangelegd door de Noorderstoomtramweg Maatschappij en geëxploiteerd door de Hollandsche
Ijzeren Spoorweg Maatschappij.
In 1933 werd het baanvak Warmenhuizen-Schagen opgeheven en werd
Warmenhuizen het eindstation van het traject Alkmaar-Warmenhuizen.
Tot 1947 reden op dit baanvak passagierstrams en tot 1968 werd het
baanvak nog gebruikt voor goederenvervoer.
Het tracé van de voormalige tramlijn is op sommige punten nog herkenbaar in de gemeente, onder meer bij het "Spoorlijntje", een smalle weg
ten zuiden van de Oudewal-Oost. Ook de Trambaan ten westen van de
Veilingweg herinnert in naam nog aan de spoorlijn.
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Het station Warmenhuizen, gelegen aan de Stationsstraat bij de
Veilingweg, resteert nog en is nu een woonhuis geworden.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 5, 8 t/m 13).
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5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen
De gemeente Warmenhuizen bestond in de periode 1850-1940 evenals
nu uit drie kernen: het dorp Warmenhuizen en de gehuchten Krabbendam
en Schoorldam.
De westgrens van de gemeente Warmenhuizen werd in het verleden
gevormd door de Rekere, de grenskreek tussen Kennemerland en
Westfriesland. Deze Rekere werd al vroeg afgedamd, eerst in het midden
(Schoorldam), later ook aan de noordzijde (Rekerdam/Krabbendam). Later
werd de Rekere vergraven tot vaart en begin 19de eeuw verbreed en recht
getrokken tot het Noordhollands Kanaal.
Krabbendam en Schoorldam liggen beiden langs de Westfriese-Omringdijk
en ontlenen hieraan hun langgerekte lintdorp-structuur met een kleine
komvormige concentratie. Warmenhuizen ligt in het midden van de
gemeente op een uitgestrekte woonterp. (zie 5.2.1).
Naast deze kernen bestond de gemeente tussen 1850-1940 nauwelijks uit
verspreid liggende bebouwing. Slechts enkele huisterpen met bebouwing
waren in deze periode in het buitengebied te vinden. De gemeente heette
door zijn waterrijke grondgebied wel het "rijk der duizend eilandjes".
Zie voor bevolkingsgegevens gemeente Warmenhuizen tabel II.
5.2 Kernen
5.2.1 Warmenhuizen
Al vanaf de 8ste eeuw was er in de gemeente Warmenhuizen van
bewoning sprake. In de tijd voor de bedijking van Westfriesland
(vóór 1200) woonde men voornamelijk op speciaal daartoe opgeworpen
terpen. Deze terpen groeiden langzamerhand, via verbindende wallen, uit
tot een uitgestrekte woonterp; het dorp Warmenhuizen. Zo ontstond een
"rug" van terpen met verbindende wallen waarvan het beloop door de
huidige Dorpsstraat nauwkeurig wordt gevolgd. Ter hoogte van de
Stationsstraat bevindt zich de meest uitgestrekte terp van het dorp.
Warmenhuizen vertoont ook kenmerken van een wegdorp. De ruimtelijke
structuur van een wegdorp wordt bepaald door lintbebouwing langs een
verhoogde weg met een sloot evenwijdig hieraan. In het dorp
Warmenhuizen hadden de Oostwal en Fuik (ook wel Noordwal) in het
noorden en de Oudewal in het westen van het dorp, zo'n wegdorpstructuur. Tot ver in de 19de eeuw werd voornamelijk aan de wegzijde
van zo'n dijk of wal gebouwd. Aan het eind van de vorige eeuw werden
echter ook percelen aan de overzijde van de sloot bouwrijp gemaakt,
zodat een tweezijdige lintbebouwing ontstond.
Rond 1850 bestond de bebouwing in het dorp voornamelijk uit kleine
(landarbeiders-)woningen, stolpboerderijen en een kerk.
De boerderijen en andere bedrijfsgebouwen waren georiënteerd op de
omringende landerijen, welke uitsluitend via het water bereikbaar waren.
Dit hield in dat de boerderijen met de voorgevel naar de hoger gelegen
weg lagen, terwijl de achter- en zijgevels, vaak met een extra paar
darsdeuren, aan het water lagen omdat het vervoer van en naar de
landerijen met boten plaatsvond. Vanaf 1870 was er een toenemende
bouwactiviteit in het dorp. Deze hing samen met een groter wordende
welvaart in het gebied, voornamelijk veroorzaakt door de toenemende
tuinbouw.
Naast verdichting en uitbreiding van de lintbebouwing in het dorp met
"gewone" bebouwing, kwam er ook monumentale bebouwing. Met name
Dorpsstraat 106 en 108 (respectievelijk gemeentehuis en dokterswoning)
getuigen hiervan. Deze panden zijn beide nog aanwezig.
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In 1872 verrees een nieuwe St. Ursula-kerk. Ook deze kerk met haar
bijbehorende pastorie uit 1883 siert nog het dorpsbeeld.
Daarnaast ontwikkelden zich in de gemeente voor de tuinbouw belangrijke bedrijfsgebouwen. Vele koolschuren verrezen in de gemeente. Ook
een zuurkoolfabriek werd in 1914 in de gemeente gesticht. Deze fabriek,
officieel "fabriek van gezouten groenten" genoemd, staat, zij het met
uitbreidingen, nog steeds in de gemeente.
Heel belangrijk voor de economische en agrarische ontwikkeling van
Warm en huizen was de oprichting der "Centrale Veilingvereniging
Warmenhuizen en omstreken" en de bouw van een groenteveiling in
1913. Deze veiling gelegen naast het station Warmenhuizen aan de
Stationsstraat werd economisch erg belangrijk voor Warmenhuizen.
Vanaf 1915 vond ook de visafslag in het veilinggebouw plaats. In 1928
werd het in oorsprong houten veilinggebouw vervangen door een stenen.
Tot 1968 heeft deze Warmenhuizense veiling gefunctioneerd, maar in dat
jaar moest de veiling fuseren met de Langedijker veiling. Kort daarna zijn
de veilinggebouwen afgebroken.
Ook op andere fronten was er in het begin van de 20ste eeuw een economische opleving in het dorp Warmenhuizen waar te nemen. In 1912
werd een nieuwe kaasfabriek gesticht en rond 1915 verrees er een gasfabriek. Deze twee fabrieken zijn nu niet meer in de gemeente terug te
vinden; het enige dat nog resteert is de directeurswoning van de gasfabriek.
In 1921 werd Warmenhuizen aangesloten op het provinciaal waterleidingnet.
Na 1940 maakte het dorp, vooral door de gevolgen van de herverkavelingen, grote veranderingen mee.
Het doorzichtige karakter van de open lintbebouwing werd te niet gedaan
door de aanleg van nieuwe woonwijken ten oosten en ten westen van het
dorp in de tweede helft van de 20ste eeuw. Deze ontwikkeling resulteerde in veranderingen van het dorpssilhouet, die het meest opvallend
zijn vanuit het open agrarische gebied.
De lintbebouwing gaat tegenwoordig voor een deel schuil achter nieuwe
woonwijken.
Het dorp onderging daarnaast ook wijzigingen door het kappen van de
evenwijdig aan de weg staande bomenrijen, die de lineaire structuur
benadrukten. Demping van de wegsloot in 1960 en straatverbredingen die
hierdoor mogelijk werden, leidden tot een zelfde resultaat: de schaal en
verhouding tussen de elementen van het langgerekte wegdorp werden in
belangrijke mate gewijzigd.
(Zie afbeeldingen 14 en 15).

5.2.2 Krabbendam
Krabbendam is een lintvormige kern gelegen tegen de binnenzijde van de
Westfriese-Omringdijk en van oorsprong een vissersdorp.
Het gehucht is gelegen nabij het punt waar een dam ter afsluiting van de
Rekere de Westfriese Zeedijk met de Schoorlsche Zeedijk verbond.
In de periode 1850-1940 was Krabbendam voornamelijk een agrarische
kern met nog enkele visserij-activiteiten.
In de periode 1850-1940 stonden er een school en een kerk in het
gehucht.
Na 1940 heeft Krabbendam weinig veranderingen ondergaan en is het
een agrarische kern gebleven.
(Zie afbeelding 16).

5.2.3 SchoorIdam
Schoorldam ligt aan weerszijden van het Noordhollands Kanaal. De westzijde van het gehucht behoort bij Schoorl, de oostzijde, gelegen tegen de
Westfriese-Omringdijk, bij Warmenhuizen. Het bij Warmenhuizen
behorende deel van Schoorldam heeft een lintvorm met een kleine komvormige kern rond de Sluisweg. Schoorldam is genoemd naar de dam die
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hier in het verleden door de vaart van Zijpe naar Alkmaar gelegd werd
(nu Noordhollands Kanaal).
In de periode 1850-1940 lag hier nog een vlotbrug over het kanaal. Deze
is rond 1960 vervangen door een ophaalbrug. In de periode 1850-1940
en ook nu nog is Schoorldam voornamelijk een agrarische kern.
In het begin van de 20ste eeuw werd een steenfabriek in Schoorldam
gebouwd welke in de jaren '60 van deze eeuw is verdwenen. Ook bezat
Schoorldam rond 1850 nog een school.
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6. Bebouwingskarakteristiek

6.1 Kernen

6.7.7 Warmenhuizen
De oudste bebouwing van Warmenhuizen bestaat voornamelijk uit
stolpboerderijen en eenvoudige (landarbeiders-)woningen.
De verdichting en uitbreiding welke zich met name in de periode
1910-1930 langs de Dorpsstraat, Oostwal en Oudewal heeft voltrokken,
bestaat overwegend uit twee typen van losstaande woonhuizen. Dit
betreffen woningen uit omstreeks 1910, voorzien van mansardekap, erker,
kleurig metselwerk en soms een portiek en smalle woningen uit
circa 1925-1930 onder steil pannen puntdak met metselwerk-accenten.
Vooral langs de Oostwal liggen veel van dit type woningen. Er resteren
van de in de periode 1850-1940 gebouwd scholen nog de school aan de
Dorpsstraat 32-34 en de school aan de Dorpsstraat 171-175.
De enige in deze periode in het dorp gebouwde kerk (St. Ursula-kerk uit
1872 aan de Dorpsstraat 177), resteert eveneens nog.
6.1.2 Krabbendam
Krabbendam bestaat overwegend uit agrarische bebouwing, waaronder
een enkele (stolp)boerderij uit de MlP-periode. Veel agrarische bebouwing
is echter vernieuwd.
Er bevindt zich in het dorp een pastorie uit circa 1910 met Art Nouveauinvloeden. De uit 1875 daterende kerk staat er nog ten dele. De in de
MlP-periode aanwezige school is nu door nieuwbouw vervangen.
6.1.3 Schoorldam
Schoorldam bestaat eveneens als Krabbendam overwegend uit agrarische
bebouwing. In deze kern zijn nog vrij veel gave stolpboerderijen uit de
MlP-periode bewaard gebleven. Ook ligt er een enkele arbeiderswoning
uit de periode 1850-1940, evenals een paar eenvoudige woonhuizen
onder mansardekap of zadeldak.
Nabij het Noordhollands Kanaal ligt de voormalige brugwachterswoning.
Aan de Westfriesedijk bevindt zich de in kern al oudere voormalige
sluiswachterswoning.
De school welke Schoorldam in het verleden bezat, is heden ten dage
verdwenen.
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Verantwoording inventarisatie
Bij de inventarisatie van de gemeente Warmenhuizen zijn objecten uit de
periode 1850-1940 als kerken, pastories, raadhuizen, begraafplaatsen,
scholen, stations, molens, fabrieken, postkantoren, etc. altijd geïnventariseerd, ook als de objecten niet meer de oorspronkelijke functie bezitten.
Woonhuizen werden geïnventariseerd naar gaafheid en naar representativiteit in en voor de gemeente. Woonhuizen van architectonische,
architectuurhistorische of lokaalhistorische waarde zijn, als de staat van
het pand het toeliet, altijd geïnventariseerd.
Veel voorkomende typen van woonhuizen en winkelpanden zonder
bijzondere waarde zijn aan de hand van enkele representatieve en intact
zijnde voorbeelden geïnventariseerd. Hierbij werd een selectie gemaakt
op plattegrond, (kapTvorm, materiaalgebruik, etc.
Bedrijfsgebouwen welke belangrijk zijn geweest voor de agrarische en
economische ontwikkeling van de gemeente zijn wat ruimer geïnventariseerd. Dit betreft onder meer koolschuren, een zuurkoolfabriek en
(stolp)boerderijen.
De enkele overgebleven stolpboerderijen langs de Westfriese-Omringdijk
zijn voornamelijk op ligging en hoofdvorm geïnventariseerd en in mindere
mate op gaafheid.
In het buitengebied is, met uitzondering langs de Westfriese-Omringdijk
en de Oudewal, alle bebouwing van vóór 1960 door de herverkavelingen
verdwenen.
Een stedebouwkundige typologie is voor de gemeente Warmenhuizen niet
gemaakt, daar er in de periode 1850-1940 alleen verdichting en/of uitbreiding van de kernen langs de al aanwezige structuur heeft plaatsgevonden.
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Tabel I
Aantal ha voor land- en tuinbouw in de gemeente Warmenhuizen in gebruik
in 1852:
Tarwe
Rogge
Gerst
Haver
Erwten
Bonen
Aardappelen
Mosterd
Koolzaad
Vlas
Kanarie
Kool
Koriander
Wortelgewassen
Klaverzaad
Karwij

15
10
9
30
3
10.5
10
1
2
1
9
4
0.5
1
1.5
2.5

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Omzet veiling "Warmenhuizen":
1918
Andijvie
Rode kool
Witte kool
Gele kool
Groene kool
Rabarber
Stamslabonen
Uien
Nep
Wortelen
Selderij
Aardappelen

-1

6.495 t
13.935 t
2.233 t
-1
321 t
18 t
1.800 t
188 t
406 t
173 t
3.370 t

1951
201
7.549
8.142
1.891
4
57
195
484
68
4.000

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Bron: Beemsterboer, F.]., Warmenhuizen, toen en nu
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Tabel II
Bevolkingsgegevens gemeente Warmenhuizen uit de periode 1850-1940.
Warmenhuizen
laartal

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

Mannen

Vrouwen

Totaal
.008
.071
.149
.192
.340

702
785
883
1070
1131
1179
1241

648
749
869
994
1052
1100
1089

.350
.534
.752
2.064
2.183
2.279
2.330

Bronnen:
Databank bevolkingsgegevens, Universiteit van Amsterdam, vakgroep sociale geografie, 1988.
A. Mekker, Geschiedenis van Warmenhuizen, Heerhugowaard 1966, blz. 76-77.
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gemeente door auteur ingetekend.
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland
1 Texel
II Noordprkwartier
III Westfriesland
IV Waterland
V Amsterdam
VI Gooi en Vechtstreek
VII Meerlanden
VIII Zuid-Kennemerland
IX IJmond en Zaanstreek
X Noord-Kennemerland

NOORD HOLLAND

/

/

1Skfn

J

/

fl

I

/

ICXtL

gf

V

1

l

U
DEN M t l MR

1
(

/

{

/
/
ANNA PAULOWNA

/

«
1

/
i
/cAUANTSgOG_

\

\

/

/
\

1 ''

BA>SIHOCR\

J

/ tun

f

II

WiERiMGCRMEER

f-'~\

^

/'"";•

^

NiCDORt

AJISPEL \
/

SCMOWL

^

NOOHDC»

\ —-'''\1
» " =' "

f

J H£ER-

«-

'

-

,x>»«^

^

v

, - , , / «oor

/

«*

" ^
ƒ
•'TUiTOtEST
/
f
fy,^
/ MEEMSKEUK 1
L

. • '

SCMERMEB

>

'( HOORN

/

f
VIII f"
1

\ / "^^

/«lOE-EN-^/

/ZAND/vOORT

/

'

*-

'

1

.

/

/
31

1

1

/

J
m

*'*+S -J

'««OEUIN

S
/V

S

L^_l

/

~~T

/

^

AMSTERDAM

i

/'T' X/

/AMSTCIVEEN

'

'
/

VII

/

//

\
\

k

/

/

>

I I I

\

JlAMOSKEER', WATERLAND

J

^ l
1

' •' •> J

^J
y—

\

)

-

f

, HCEMSTEOE

/

1

XHAARIEMN£R\IEOE

/ ' KA..UCM / 1 v
g

^j VENHUIZEN

%

V

^

^ ~ ~ .

ƒ

/' V

,'z£EVANO

LPENOAÏS" N

^

ƒ

,'''

f—'\

- ' '
*
ADAM
-«
rURME«ENO,vOLENDAM

ƒ

;'n"™;1""

snotc

\,--r^~^-^

^

/

\
>

\

(

JENHHUIZEM

L.

-

\ _

l

STEDE

V'ORECMTERIANDV

"-"'l'

r o """/'« U oE- '*'*!

^

,-'^

—'wESTER- .'"r^J^S
«OOOEKLANO <s-r*rJ N i _

.' . l « —AR
'

^

\(

;' WOGN^"' , A , - ' ' '

<Y ».„.«« \

:'MErL0° > ^
r- » /
IODAFT- 1
f"/CASTRICUMi- iVr-y
„
/
•
-, \ £
' \ 50C

^

\ ^

y'w€«VERS-^

>—_

/

"

\

VS^Ï^

/

HAARLEMMCRMCCR

'' /'

/

1

t

-».

/

•'

WSKEC
,

/a?!;\ y—i Wr* ..K ^—i ,--'7—V

\

;
'lTH00.« V '

r -•'
,-r>'

/tTOHOOHO-HOLLAMO I-T-I1

2. Gemeente Warmenhuizen anno 1865
|-1!-IVI Si I V.

Ml(llll) -llill.l \ \ l

•\ i> /•:

7.1 1.1 /• i

<•,!•; MKK \ ri;

•A'.MIM I: \ M:

k r r l l . , .,.,

il.\ ii /•; .v A'.I i:s !•!•; i.

.v r // o e- // /.

Savt vin

32

liBIIIUiUiUiCüill

H'if.

-

I--

3. Gemeente Warmenhuizen rond 1907
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4. Gemeente Warmenhuizen rond 1943
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5. Gemeente Warmenhuizen rond 1983
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6. Ligging van de kernen in de gemeente Warmenhuizen

Jk Warmenhuizen

= dorp
= gehucht
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7. De bodem van de gemeente Warmenhuizen

JONGE ZEEKLEIGRONDEN

OUDE ZEEKLEIGRONDEN

Kalkrijk en kalkhoudend

Kalkrijk en kalkhoudend

Humusarm en ondiep matig humeus

Ondiep humeus

Zware klei beginnend tussen

Aflopend

60 en 100 cm

matig zandige en lichte klei op matig zware klei
^ : 5 5 . = ^ | matig zandige en lichte klei

Kalkarm, soms beneden 50 cm kalkhoudend
Humusarm en ondiep humeus
zware klei met ongunstige eigenschappen
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8. Situatie wegennet gemeente Warmenhuizen rond 1850

* • •

= straatweg

I\ \ ! | |
.
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= grind, puin of schulpweg

= landweg

9. Situatie wegennet gemeente Warmenhuizen rond 1940

UMI

= verharde wegen
= landwegen
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10. Situatie wegennet gemeente Warmenhuizen anno 1989
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11. Situatie waterwegennet gemeente Warmenhuizen in de periode 1850-940
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12. Kaden en dijken in de gemeente Warmenhuizen in de periode 1850-1940

M U
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= dijk

13. Tracé van de tramlijn Alkmaar-Schagen in de gemeente Warmenhuizen

= spoorlijn
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14. Plattegrond dorp Warmenhuizen
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gem w e r k e n
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STRATEN

1 leeuwer ikstraat
2 nachtegaalstraat
3 merelstraat
* appelvmkstraat
5 pimpetmeestraot
6 riet zanger straat
7 njinfluiterstroat
8 ü> baan
9 hartendorp
10 de wael ke
11 dp loor 1 jen
12 oudwulpendor p
13 vierhuizen
U kerkho' laan
IS bur qetn burger slr
16 al ingterp
17 bur gem nolets \<
18 post hoorn
19 dorpsstraat
20 doorbraak

•

LEGENDA
21 past willemsestraa
22 molenaar weg
23 tabneksstraat
24 't eiland
25 kronkhoorn
26 zwartepad
27 spoorlijntje
stationsstraat
n
29 schelphoek noord
30 schelphoek zuid
31 schienge ven
32 goudsboer
33 beumnge
34 gashouder
35 gospad
36 dorusa kker
37 wonge
38 v i j t v e n
39 wengeweg
40 oude wo l oost
i,\
de camper
42 lang«dijker
remeweg
*.<. ( an arentiweg
n> óe hey
garremeer
trogven
C9 de delft
SO leuncw^q
U
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15. Terpen en wallen in het dorp Warmenhuizen

TERPEN WAAROP
WALLEN

„

. LATERE EN LAATSTE

t3ï
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16. Plattegrond kernen Krabbendam en Schoorldam

gem st maar ten

KRABBENDAM
A geref school
B geret kerk
C begraafplaats
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Register
Gemeente Warmenhuizen/buitengebied
001
002
003
004
005
006

Hempolder 1
Molenweg 1
Oudewal-west 86
Westfriesedijk ong.
Westfriesedijk 6
Westfriesedijk 80

Boerderij
Molen
Woonhuis
Telefooncel
Boerderij
Woonhuis

1065
1066
1067
1068
1069
1070

Woonhuis
Kerk
Boerderij
Woonhuis

1071
1072
1073
1074

Ophaalbrug
Woonhuis
Sport centrum
Woonhuis
Electriciteitshuisje
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
boerderij
Boerderij

1075
1076
3116
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1084
1085
1086
1087

Woonhuis
Woonhuis; koolschuur
Woonhuis; Werkplaats
Woonhuis; Werkplaats
Woonhuis
Woonhuis
School; Woning
Schoolmeesterswoning
School
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Kruisgebouw
Gemeentehuis
Kantoor
Snackbar

1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1337
1338
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1414

Gemeente Warmenhuizen/Krabbendam
007
008
009
010

Kerkpad 11
Kerkpad 13; 15
Westfriesedijk 92
Westfriesedijk 94

Gemeente Warmerthuizen/Schoorldam
011
012
108
013
014
015
016
017
018
020
021
022
023

Kanaalkade 43 bij
Kanaalkade 47
Kanaalkade 51
Kanaalkade 53
Sluisweg ong.
Sluisweg 2a
Sluisweg 8
Westfriesedijk 20
Westfriesedijk 25
Westfriesedijk 29
Westfriesedijk 36; 36a; 36b
Westfriesedijk 40
Westfriesedijk 42

Gemeente: Warmenhuizen/Warmenhuizen
024
025
026
027
028
029
030
030A
030B
031
103
104
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
105
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De Baan 2
Burgemeester Burgerstraat 1
Dorpsstraat 1
Dorpsstraat 8
Dorpsstraat 12
Dorpsstraat 22
Dorpsstraat 32; 34
Dorpsstraat 32
Dorpsstraat 34
Dorpsstraat 33; 35
Dorpsstraat 47
Dorpsstraat 49
Dorpsstraat 52
Dorpsstraat 66
Dorpsstraat 76
Dorpsstraat 78
Dorpsstraat 86
Dorpsstraat 91
Dorpsstraat 92
Dorpsstraat 103
Dorpsstraat 104
Dorpsstraat 106
Dorpsstraat 108
Dorpsstraat 110

043
044
045
046
047
O48
048A
048B
048C
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
079
078
079
080
081
082
109
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
106
098
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Dorpsstraat 121
Dorpsstraat 137; 139
Dorpsstraat 166
Dorpsstraat 167
Dorpsstraat 172
Dorpsstraat 171; 173; 175
Dorpsstraat 171
Dorpsstraat 173
Dorpsstraat 175
Dorpsstraat 177
Dorpsstraat 179
Dorpsstraat 180
Dorpsstraat 184
Dorpsstraat 190
Dorpsstraat 198
Dorpsstraat 205
Dorpsstraat 207
Dorpsstraat 213
Dorpsstraat 216; 218
Dorpsstraat 219
Dorpsstraat 241
Dorpsstraat 245
Dorpsstraat 247; 247a
't Eiland ong.
't Eiland ong.
Fabrieksstraat 29-39
Fabrieksstraat 4 1 ; 43
De Fuik 7
De Fuik 12
De Fuik 13
De Fuik 15
De Fuik 19
De Fuik 21
De Fuik 24
De Fuik 27
Kanaalweg 69
Kerkhoflaan ong.
Krankhoorn 7
Krankhoorn 33
Molenaarsweg ong.
Molenaarweg ong.
Molenaarweg 3
Molenaarweg 7; 9
Molenaarweg 54
Oostwal 62
Oostwal 77
Oostwal 85
Oostwal 86
Oostwal 90
Oostwal 89; 9 1 ; 93; 95
Oostwal 114
Oostwal 124
Oostwal 139
Oudevaart 38
Oudewal 4
Oudewal 31
Oudewal 46
Oudewal 48
Oudewal 50; 52
Sportlaan 1
Stationsstraat 8

Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Winkel/woonhuis
Winkelwoonhuis
Schoolcomplex
School
Veranda
Woning
Katholieke Kerk
Pastorie
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Zaadhandel (kantoor)
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen
Opslagruimte
Schuur
Woningen
Woningen
Pijp
Boerderij
Woonhuis
Manege
Schuur
Schuur
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Opslagruimte
Boerderij
Boerderij
Kool schuren
Schuur
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woningen
Woonhuis
Koolschuur
Boerderij
Zuurkoolfabriek
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen
Boerderij
Woonhuis/kantoor

1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
4429
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1415
1167

099
100
101
102
107
019
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Stationsstraat 9
Stationsstraat 14
Stationsstraat 26
Stationsstraat 28
Stationsstraat 25
Westfriesedijk 27

Woonhuis
Boerderij
Café
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis

1168
1169
1170
1171
1416
1083
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