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Gebiedsbiografie Dijk en Waard  
 

In het kader van het Omgevingsprogramma Identiteit is de beschrijving van het ontstaan en 
de huidige verschijningsvorm van de gebieden in drie documenten gebundeld: 
‘Gebiedsbiografie Dijk en Waard’, ‘Stand van het landschap’ en ‘Stand van de stedenbouw’.  
 
 
Landschap  
De vroege geschiedenis van Dijk en Waard is een van grote contrasten. De Wisselwerking 
tussen water en land heeft heel lang de hoofdrol gespeeld. Het resultaat van die interactie 
heeft de basis gelegd  voor de landschappelijke ondergrond van vandaag. Vanaf het einde 
van de laatste ijstijd, circa 11.000 jaar geleden, is het huidige Nederland gevormd onder 
invloed van zeestromen, rivieren, wind, landijs, flora en fauna. Op de plek van het huidige 
Dijk en Waard lag de delta van de Oer-Vecht. Door de zeespiegelstijging werd het natter en 
ontstond een open waddenlandschap. Door afzetting van zand en klei ging de kustlijn zich 
sluiten en ontstond uiteindelijk een uitgestrekt veengebied. 
 

  
 
Openingen in de kustlijn blijven op de plekken waar grotere rivieren in zee uitmonden. Net 
ten noorden van het huidige Heerhugowaard lag bij Bergen het West-Friese zeegat in het 
voormalig dal van de Oer-Vecht. Zuidelijker lag ter hoogte van Castricum de monding van 
het Oer-IJ. Het gehele West-Nederlandse kustlandschap was veranderd in één groot 
veenmoeras. Hoewel deze omstandigheden op zichzelf niet gunstig lijken voor bewoning, 
wist de mens zich opmerkelijk goed te handhaven. Het West-Friese kwelderlandschap werd 
redelijk intensief bewoond, vooral op de kreekruggen. Door de verzanding van de zeegaten 
watert het gebied af naar de Flevomeren en later de Zuiderzee. Hierdoor doet ook de 
getijdenwerking in het gebied zijn intrede.  
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Tussen 800 en 1500 wordt het fundament gelegd van het tegenwoordige cultuurlandschap. 
Dan beginnen de veenontginningen. Het klooster van Egmond en de graven van Holland 
hebben hierin een grote rol gespeeld. Het westelijk deel van West-Friesland wordt vanuit 
Schoorl ontgonnen. De ontginning vindt plaats door sloten recht het veen in te graven in 
oostelijke richting. Hierdoor wordt het veen droger en kan het voor landbouw gebruikt 
worden. De West-Friezen uit Schoorl en Bergen noemden dorpen die in de ontginningen 
ontstonden naar het voormalige bos van Schoorl. Zo zien we in het westen van Dijk en 
Waard de dorpen Noord-Scorlewalth (Noord-Scharwoude) en Zuid-Scorlewalth (Zuid-
Scharwoude). De laatste fase van deze veenontginning is Veenhuizen in het oosten van de 
gemeente geweest. Voor het meer de Grote Waert ontstond, hebben in Heerhugowaard 
veenakkers gelegen waar boeren zich hebben gevestigd.  
 
Langedijk  
Ooit bestond het Langedijker gebied uit meer dan vijftienduizend eilanden. Deze eilanden 
zijn ontstaan door het uitbaggeren van sloten. Rond het jaar 1200 was het een 
onherbergzaam gebied. Er woonden wel mensen die voornamelijk aan veeteelt deden, 
omdat er verder weinig met de grond was te beginnen. Verder was er voortdurend de angst 
voor overstromingen die het gebied niet aantrekkelijk maakte als vestigingsplaats. 
Tijdens de ontginning van het veen werden rond de verschillende ontginningsblokken kades 
aangelegd. Deze boden bescherming tegen wateroverlast uit het omliggende veengebied. 
Vanwege de daling van het maaiveld werden de belangrijke kades steeds weer opgehoogd. 
Om veel van de polders ontstonden zo lokale ringdijken. 
De maaivelddaling leidde er ook toe dat van het zeewater steeds meer dreiging uitging. De 
aarden kades hadden aan de zeezijde een voorland, waardoor de zee niet direct op de dijk 
stond. De West-Friese Omringdijk ontstond uit de samenvoeging van vele lokale oudere 
dijken, zoals de oude Vriesendijk uit de 10de eeuw. Halverwege de 13e eeuw was de ringdijk 
geheel gevormd. Dat West-Friesland geheel door een dijk omringd was, betekende niet dat 
de wateroverlast ten einde was. De eerste dijk zal een eenvoudige, lage dijk geweest zijn. Er 
zijn uit de Middeleeuwen ook veel verhalen en geschriften bekend van overstromingen. Aan 
de westelijke zijde had het zeewater een belangrijke invloed op de dijk. Via het Zeegat Zijpe 
stroomde het zeewater tussen de strandwallen door tot aan de West-Friese Omringdijk. Het 
bochtige verloop en de wielen in de dijk duiden ook op dijkdoorbraken. De dijk is ter plaatse 
van het wiel verdwenen en veelal is de bodem tot grote diepte weggeslagen. Hierdoor was 
het niet mogelijk de dijk weer op dezelfde plaats aan te leggen. Daarom legde men de dijk 
met een kronkel rond het wiel, waarbij de achtergebleven waterplas binnen- of buitendijks 
werd gelegd, afhankelijk van de beste plaats om de dijk aan te leggen. Het gevolg van 
meerdere dijkdoorbraken is dan ook een kronkelig verloop van de dijk. 
In de gemeente Langedijk was iedereen verplicht een bijdrage te leveren aan het onderhoud 
van de dijken. Al in 1319 werd door de Hollandse graaf een onderhoudsplicht opgelegd aan 
de inwoners, wat inhield dat men voor elke morgen land die men gebruikte zes voet van de 
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Westfriese Omringdijk onderhouden moest worden. In 1330 werd het onderhoud over de 
verschillende dorpen verdeeld (de verstoeling), bij de verplichting werden nu ook wegen, 
sluizen en sluistochten inbegrepen. Het grondgebied van Langedijk maakte deel uit van het 
Geestmerambacht, één van de vier ambachten verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
dijk. Rond de tijd van de overgang van de 16de naar de 17de eeuw veranderde de situatie 
rond de West-Friese omringdijk in het Geestmerambacht: door de bedijking van de Zijpe en 
de Wieringerwaard heeft de dijk geen zeewerende functie meer. De inwoners van het 
Geestmerambacht bleven echter wel verantwoordelijk voor onderhoud aan de dijk: vanaf 
1650 werd het onderhoud aan de dijk ‘gemeen gemaakt’ (centraal geregeld) en werden de 
ambachten verplicht daaraan financieel bij te dragen. In de 18e eeuw maakte de opkomst 
van de paalworm het noodzakelijk om de West-Friese Omringdijk te voorzien van 
steenglooiiingen. 
 
De oudste droogmakerijen (meren die door een ringdijk omgeven werden en dan 
drooggemalen) zijn de Dergmeer, Kromwater en de Kerkmeer. Bij deze laatste werd een 
gemaal gebruikt dat heden ten dagen nog bestaat. De Dergmeer is drooggemalen voor 
1542, mogelijk zelfs in 1525, Kromwater in 1546 en de Kerkmeer is drooggemalen in 1547. 
Onder leiding van Alkmaarse regenten werden met hulp van lokale bestuurders ringdijken en 
ringvaarten gegraven en de meren met schepradmolens in de eerste helft van de 15de eeuw 
drooggelegd. In het landschap van het Geestmerambacht is de situatie nog invoelbaar door 
het nog bestaande Kerk- en Dergmeer-ensemble (grond met huis en gemaal). Op het 
zogenaamde Oude Kerckhoff staat het eenvoudige, maar daardoor wel karakteristieke, 
plattelandsgemaal op exact dezelfde plaats als de in 1915 verbrande molen. De oude 
molenvijzel is teruggevonden en draait nu weer als voorheen op een diesel. 
Vanaf de vijftiende eeuw werd de windmolen ingezet in de waterhuishouding. Meren en 
plassen binnen de dijken bleven namelijk een bedreiging vormen voor de bewoners en 
windmolens konden worden ingezet bij droogmaking van het land. Er werden twee meertjes 
drooggemalen, namelijk de Kleimeer in 1567 en de Diepsmeer in 1595 (de uitvoerder van dit 
project was Johan van Oldebarneveld). Tegenwoordig zijn er nog twee molens zichtbaar die 
bijgedragen hebben aan deze droogmalingen.   
 
 
De Grote Waert 
Lang is gedacht dat het meer de Grote Waert ontstaan 
is door een dijkdoorbraak tijdens een stormvloed. Ten 
noorden van de Waard lag nog steeds een veengebied 
dat niet was opgeruimd door stormvloeden. De stelling 
dat de stormrampen van 1170 en 1248 de beginfase 
zouden zijn geweest van het ontstaan van de Waard 
lijkt daarom niet juist. Aannemelijker is dat het meer 
vanuit een veenrivier is ontstaan. Het veenpakket was 
zo dik dat het zo’n drie meter boven de zeespiegel lag. 
Op plaatsen waar het veen wat hoger lag, stroomde het 
regenwater naar lagere delen om van daar via 
veenriviertjes naar zee te stromen. Vanaf de Berkmeer 
stroomde een veenrivier of ‘leek’ richting Oterleek om 
westelijk daarvan via de Schermer in zuidelijke richting 
af te wateren. De Leek heeft zich op de laagste delen in 
het zuiden van de Heerhugowaard vergroot tot een 
meer, welke door stormen en de overheersende 
zuidwestelijke wind in noordoostelijke richting 
uitbreidde. Een proces dat duurde tot de uiteindelijke 
inpoldering van de Waard in 1631. 
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De Huijgendijk  
Op de grens van de Schermer en de Grote Waert vinden we de Huijgendijk. Dit is 
eeuwenlang een van de belangrijkste dijken geweest in de regio. Niet alleen voor 
waterbeheersing, maar ook als toegangsweg van Holland tot West-Friesland. De eerste tijd 
was het geen dijk maar bij elkaar gelegen hogere gronden, het Occenvorth wad. Aan beide 
zijden heeft veel land gelegen. Door oeverafslag, vooral aan de Schermerzijde, werd de 
Huigendijk voortdurend in noordelijke richting verschoven tot waar zij nu ligt. Waarschijnlijk is 
het Hugo van Akersloot geweest die het initiatief heeft genomen om de oeverafslag een halt 
toe te roepen en een dijk aan te leggen. Rond 1250 vormen meerdere dijken samen de 
West-Friese Omringdijk.  
 
Veenhuizen 
Het enige grondgebied in de gemeente Heerhugowaard dat ook vóór de inpoldering bij het 
vaste land van West-Friesland hoorde is Veenhuizen. Daar is vanaf de Vroege 
Middeleeuwen doorgaande bewoning geweest. Een beschrijving uit 1750 geeft het volgende 
over het dorp aan: “Het Dorp is klein en legt twee en een vierendeel Uurs ten Oost-Noord-
Oosten van Alkmaar. De Kerk is van gering aanzien en heeft een laagen vierkanten Tooren 
met een stompe Spits. In 't Koor is de Tombe van den Heere Reinoud van Brederode, Heere 
van Veenhuizen , wiens Beeltenis hier Leevensgrootte in Wit Marmer op een Zwart Marmer 
Bed legt. […].”  De vijftiende eeuwse kerk is in 1862 vervangen. De huidige kerk dateert uit 
1965, waarin de tombe van Reinout van Brederode tevens weer een plaats heeft gekregen. 
In 1770 wordt ook meer duidelijk over het grondgebruik dat Veenhuizen door de eeuwen 
heeft gehad: ”[Veenhuizen] heeft goed Wei- en Hooi- doch weinig Zaailand [akkers], men 
haald er veel Riet vandaan waar de Boeren hunne huisen mee dekken.” De verkaveling voor 
deze weide- en hooilanden was redelijk willekeurig opgezet en waarschijnlijk een door de 
eeuwen heen verstoorde oorspronkelijke lineaire verkaveling. De ontwatering van 
Veenhuizen was geregeld via sloten en tochten, die uitkwamen op het Berkmeer en de 
Langereis. In totaal had men voor de ontwatering meer dan dertien kilometer aan tochten 
gegraven. Hiervan ligt bijna acht kilometer nog steeds op dezelfde plek als tweehonderd jaar 
geleden. De overige vijf kilometer is bij de naoorlogse ruilverkaveling opgeruimd. Voor een 
efficiëntere afwatering zijn bij de ruilverkaveling nieuwe, rechte sloten gegraven. Twee sloten 
zijn gedempt en omgezet in wegen en dat zijn de Vijvertochtsloot in het noorden en een 
gedeelte van de Eerste Perk in het zuiden van Veenhuizen. 
 
Druiplanden  
Ondanks de voortdurende afslag van veen en 
gronden in de Grote Waert hebben nog tot aan de 
inpoldering in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw voorlanden en eilandjes gelegen. Rondom het 
meer was veel buitendijks voorland aanwezig. Het 
belangrijkste voorland was het land van Oterleek. De 
eilanden werden ook wel druiplanden genoemd en 
waren in alle formaten aanwezig met oppervlaktes 
tussen de 0,15 ha en meer dan 30 ha. In totaal lag er 
in 1626 meer dan 1000 ha buitendijks land in de 
Grote Waert. De grootste druiplanden en eilanden 
lagen voor Veenhuizen. Van noord naar zuid waren 
dat het Groote Geldebos, Nessewerf, Paerdebos en 
Sappewerf. Ten zuiden daarvan lag nog een aantal 
kleinere eilanden, die Lutkebos, Langebos, Driecante 
Bos en Pottenbos heetten. De eilanden waren 
voormalige huiserven en konden overleven doordat 
door bewoning en intensief gebruik de grond inklonk 
en weer werd opgehoogd en op die manier beter 
bestand was tegen de oeverafslag van het water. Het 
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water tussen deze eilanden en Veenhuizen werd ook wel de Veenhuizerwaert genoemd. Na 
de inpoldering werd deze naam opgevolgd door de Veenhuizer Gronden. Aan de westkant 
van de Grote Waert lagen de druiplanden Klein Geldebos, Plaetmansbos, Hasselaarsbos, ’t 
Zuiderbos en de Vlaerding. Dat waren de voormalige gronden van Langedijk. Daarnaast 
lagen nog tien tot twintig kleinere eilanden in de Grote Waert. 
 
Inpoldering  
Twee Alkmaarse regenten, Floris van Teylingen, burgermeester van de stad, en Nanning 
van Foreest, de secretaris, namen in 1624 het initiatief om de Heerhugowaard droog te 
malen. Voor de inpoldering was de medewerking van andere voorname burgers nodig om 
niet alleen het vereiste kapitaal bijeen te krijgen, maar ook om toestemming, of ‘octrooi’ van 
de Staten van Holland en West-Friesland te krijgen. De stad Alkmaar wilde wel meewerken 
op enkele “voordelige conditiën”. Zo moesten alle vaarten en wegen in de richting van de 
stad worden aangelegd, omdat men wilde voorkomen dat de boeren naar de markt van 
Hoorn zouden gaan in plaats van naar de Alkmaarse markten. Verder moest het college van 
dijkgraaf en heemraden in Alkmaar vergaderen en werden er 500 morgens in de nieuwe 
polder geëist voor de stad zelf of voor leden van de vroedschap. Aan al deze voorwaarden 
werd door de bedijkers voldaan. 
 
De eerste fase in het droogmaken van een meer was het leggen van een ringdijk rondom het 
gehele meer. Bij de Heerhugowaard betekende dit de aanleg van 32 kilometer dijk, die om 
het meer heen werd gelegd. Tussen Veenhuizen en de Heerhugowaard maakt de 
Groenedijk de scheiding uit. De eigenaars aan beide kanten van de dijk mochten de dijk 
gebruiken met de verplichting om deze bij hekken en overritten aan te vullen. Het bestuur 
van de polder Heerhugowaard had de schouw over de dijk. Het gedeelte van de ringdijk dat 
tussen de Grote Waert en het Berkmeer moest komen te liggen, de Plempdijk, is in het water 
opgeworpen. De zuidelijke dijk, die de Nieuwe Huigendijk werd genoemd, is evenwijdig 
gelegd aan de Oude Huigendijk en daarvan door de ringvaart gescheiden. De Oude 
Huigendijk is tegenwoordig de noordelijke dijk van de Schermer. Op de Nieuwe Huigendijk 
werd door de provincie Noord-Holland in 1846 een schelpweg aangelegd. Met het 
grondverzet om de ringdijk op te hogen werd tegelijk een ringvaart gegraven. In deze vaart 
moesten de molens het water pompen.  
 
De vrij diepe Heerhugowaard, met een waterpeil variërend van 2,40 tot 3,82 -AP, kon met 
behulp van een drietrapsbemaling worden drooggemalen. Het noorden viel in 1630 door de 
ondiepere ligging eerder droog dan het dieper gelegen zuiden.  Het water van de 
Heerhugowaard viel onder de Raaksmaatboezem. Een boezem is een stelsel van sloten, 
kanalen en eventueel meren die in open verbinding met elkaar staan en zijn overtollig water 
in een hoger gelegen boezem of rechtstreeks op de zee loost door middel van spuien en 
sluizen. Strijkmolens bij Rustenburg, Oudorp en bij Alkmaar aan de Hoornse Vaart zorgden 
ervoor dat het water behalve bij een normale lozing via de Langereis ook nog met 
strijkmolens op de Schermerboezem gemalen kon worden. 
 
Het verkavelingspatroon van de Heerhugowaard is voor het eerst te zien op kaarten uit 1631. 
De polder Heerhugowaard vertoont het typische rationele en geometrische karakter van een 
droogmakerijverkaveling. De rechthoekige kavels staan in het algemeen dwars op de 
hoofdlijnen van het wegenpatroon. Bij de verkaveling werd de polder van west naar oost 
ingedeeld in vijf evenwijdig gelegen vakken die van noord naar zuid liepen. Elk vak kreeg 
een letter en ten westen van de Westertochtsloot lagen de letters A en B, tussen de 
Westertochtsloot en de Middenweg lag letter C, tussen de Middenweg en de Oostertocht lag 
letter D, tussen de Oostertocht en de Hensbroekerweg (de huidige Jan Glijnisweg) lag letter 
E. In het zuidoosten lagen tussen de Hensbroekerweg en Rustenburg nog drie vakken met 
de letters F, G en H. Deze waren echter niet noord-zuid georiënteerd. De kavels in de 
vakken werden in cijfers onderverdeeld. 
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Een aparte verkaveling was die van de Veenhuizergronden dat door Veenhuizen werd 
ingelijfd. Deze hoorden niet bij de polder Heerhugowaard, omdat Veenhuizen de gronden 
tussen de druiplanden van Groot Geldebos, Paerdebos en Sappewerf claimde. Het water 
tussen de druiplanden en Veenhuizen stond voor de inpoldering dan ook wel bekend als de 
Veenhuizerwaert. De bestuurders van de polder Veenhuizen verkavelden dan ook zelf de 
Veenhuizer Gronden. 
 
Droogmakerij  
De droogmakerij is de grootste binnen de West-Friese Omringdijk en wordt gekenmerkt door 
een rafelige rand en een geometrische verkavelingsstructuur. De polder is zeer rationeel 
ingericht. De wegen vormen hierin een zeer herkenbaar element. De waarde van de rechte 
polderwegen ligt met name in de hoge ruimtelijke en genetische samenhang tussen 
verkaveling, wegen, wonen langs wegen en het rationele afwateringspatroon. Er werden 
geen nederzettingen gepland, omdat het creëren van landbouwgrond het doel was. De 
grondkwaliteit viel echter tegen. Pas met de komst van kunstmest in de tweede helft van 19e 
eeuw verbeterde de agrarische productiviteit die welvaart, bevolkingsgroei, dorpen en  
voorzieningen bracht.  
 
Ruilverkaveling  
Een eeuw later gaf de in 1968 voltooide ruilverkaveling de agrarische sector nieuwe 
impulsen. Voor Heerhugowaard was dat echter niet voldoende. De Gemeente bleef te veel 
aangewezen op de landbouw als vrijwel enige werkgelegenheidssector van betekenis. Extra 
inspanningen waren nodig om Heerhugowaard meer welvaart op eigen bodem te  geven. Na 
de tweede oorlog kwam het overloopbeleid. Hoewel Heerhugowaard nooit als zodanig is 
aangewezen werd de gemeente vanaf halverwege de jaren zestig een groeikern.  
 
Functionalistische groei  
Nog steeds is zichtbaar dat de groei van Heerhugowaard  begonnen is vanuit de toen 
dominante functionalistische visie: wonen, werken en recreëren moesten zoveel mogelijk van 
elkaar gescheiden worden en bewoners moeten zich gemakkelijk van de ene naar de ander 
'functie' kunnen verplaatsen. Rond het centrale dorp verrezen de nieuwbouwwijken, het 
Recreatiepark bood de nodige sport- en ontspanningsmogelijkheden. Het bedrijventerrein 
ontstond aan de andere kant van de spoorlijn. Door de verschillen in bouwperiode en de 
daarmee gepaard gaande karakteristieken zijn de diverse wijken herkenbaar. Ondanks de 
expansie van Heerhugowaard is de ruimtelijke en genetische samenhang tussen 
verkaveling, wegen, wonen langs wegen en het rationele afwateringspatroon nog steeds 
aanwezig.   
 

 


