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1. Inleiding
De komende decennia zullen in het IJsselmeergebied verschillende 
ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en 
regio samenkomen – denk bijvoorbeeld aan opgaven met 
betrekking tot waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur, visserij en 
energietransitie. Om tussen deze opgaven synergie te creëren en 
daarmee de omgevingskwaliteit te behouden of te verbeteren 
heeft het Rijk het initiatief genomen voor een Gebiedsagenda 
IJsselmeergebied 2050. Daarbij is het de ambitie ‘om, vanuit 
een integrale blik op het IJsselmeergebied, het beleid van de 
verschillende overheden beter op elkaar af te stemmen en de 
beschikbare middelen optimaal in te zetten’. De landschappelijke 
en cultuurhistorische kwaliteiten in het gebied worden daarbij als 
belangrijke onderligger meegenomen. 

De kennis over deze landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden in het gebied is versnipperd. Wat ontbreekt is een 
samenhangend overzicht dat gemakkelijk is te raadplegen en 
kan worden ingezet voor (onder andere) de Gebiedsagenda 
IJsselmeer 2050. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
heeft daarom besloten tot het maken van de Cultuurhistorische 
IJsselmeerbiografie. Deze heeft als doel het verzamelen van 
de aanwezige waarden en deze te vertalen in goed leesbare 
en inspirerende verhalen over het culturele erfgoed van 
het IJsselmeergebied. De biografie is tot stand gekomen in 
samenwerking met verschillende regionale partijen. Zij maken 
eigen deelbiografieën, die uiteindelijk worden samengevoegd in 
de overkoepelende Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie. 

Voor u ligt de deelbiografie van de provincie Noord-Holland. Deze 
is opgebouwd uit vier thematische hoofdstukken, te weten land 
en water, handel, visserij, en wonen en leven. De hoofdstukken 
beginnen met een doorgaans chronologische verhaallijn. Daarna 
volgen enkele voorbeelden. Van elk cultuurhistorische object 
wordt uiteengezet wat het achterliggende verhaal is, wat de 
cultuurhistorische waarden zijn, welke invloed het op de omgeving 
heeft en wat de kansen en bedreigingen zijn voor dit erfgoed. 
Bij de selectie van de voorbeelden is gelet op een evenwichtige 
spreiding over de genoemde thema’s, maar ook over tijd en de 
verschillende soorten objecten (aardkundige, archeologische, 
bouwhistorische of historisch-geografische). 
 



2. Land en water
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2. Land en water

Het vroegmiddeleeuwse Noord-Holland (500-1000 n.Chr.) 
bestond uit hoger gelegen zandgronden en onontgonnen venen 
(afb. 1). Langs de Noordzeekust lag een vrijwel ononderbro-
ken reeks strandwallen die het achterland afschermden van de 
zee. In het uiterste noorden en noordoosten lagen de zand- en 
keileemkoppen van Texel en Wieringen, beide keileemrestanten 
uit de een-na-laatste ijstijd, het saalien. En in het zuidoosten lag 
de stuwwal van het Gooi, eveneens estant uit het saalien. Deze 
stuwwal is langs de kust van het IJsselmeer geërodeerd, waardoor 
kliffen zijn ontstaan. 

Tussen de stuwwallen en keileemkoppen bevond zich een uit-
gestrekt veengebied. Het lag veel hoger dan tegenwoordig en 
bestond uit metershoge hoogveenkoepels in de centrale delen en 
lager gelegen rietmoerassen en broekbossen langs veenriviertjes. 
Die riviertjes mondden veelal uit in het Almere, de zoete voor-
loper van de Zuiderzee. Het Almere had een verbinding met de 
Noordzee via het Vlie, een smalle geul tussen Friesland en Noord-
Holland. Het Marsdiep, het zeegat tussen Den Helder en Texel, 
bestond op dat moment nog niet. 
In de loop van de middeleeuwen verwijdde het Vlie zich, waardoor 
de invloed van de zee groter werd en de Zuiderzee ontstond. In 
een later stadium ontstond ook het Marsdiep. De Zuiderzeekust 
in Noord-Holland had een ander aanzien dan tegenwoordig: op 
sommige plaatsen lag de kustlijn een stuk verder naar het oosten. 
Zo was het eiland Marken bijvoorbeeld geen eiland, maar een 
onderdeel van Waterland.
Terwijl de hoge zandgronden, zoals Wieringen en het Gooi, al 
geruime tijd werden bewoond, lag het veengebied langs de 
Zuiderzeekust er in de vroege middeleeuwen nog grotendeels 
onaangeroerd bij. Op sommige plaatsen woonden al sinds de 
ijzertijd mensen in het veen en werd het vanuit de aanpalende 
gebieden extensief gebruikt, voor bijvoorbeeld turfwinning of 
beweiding. Van grootschalige ontginningen was echter nog geen 
sprake. 

Omstreeks de achtste eeuw kwam daar verandering in. Vanuit 
het oude land begonnen mensen het veen te ontginnen om er te 
gaan wonen en gewassen te verbouwen. Dit deden zij door sloten 
in het veen te graven vanaf natuurlijke veenriviertjes, waardoor 
het water uit het veen liep en het veen droog werd. Op dit goed 
begaanbare veen kon men wonen en boeren, door bijvoorbeeld 
granen te verbouwen. Met name in de kop van Noord-Holland 
rondom Schagen en Medemblik, maar ook rond Assendelft zijn 
talloze aanwijzingen gevonden voor veenontginningen in die tijd. 
In de eeuwen daarna is het hele veengebied tussen de duinen en 
de Zuiderzee omgezet in cultuurland. Deze veenontginningen zijn 

Verhaallijn
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goed te herkennen aan de karakteristieke strokenverkaveling met 
langgerekte, smalle percelen. De sloten wateren vaak af op een 
natuurlijk riviertje, zoals mooi is te zien in de Polder Zeevang, waar 
het slotenpatroon of de verkaveling de vorm heeft van een veer of 
vissengraat en op de IJe is gericht.
Een gevolg van het ontwateren van het veen was dat bodem 
begon te dalen (de sponzige veenkussens liepen als het ware 
leeg). De top van het veen verdween doordat het in aanraking 
kwam met zuurstof (oxidatie). De rest van het veenpakket werd 
sterk in elkaar gedrukt. Het maaiveld kwam hierdoor al gauw 
enkele meters lager te liggen, waardoor er problemen met de 
afwatering ontstonden. De veenkolonisten, op zoek naar nieuwe, 
droge gebieden, trokken daarom dieper de nog onontgonnen 
venen in, waarbij ze hun sloten verlengden. Zij gaven hun oude 
veennederzettingen op en bouwden die enkele honderden meters 
verderop weer op. Soms bleef de stenen kerk wel op de oude 
plaats staan. 

Stap voor stap werd op deze manier al het veen ontgonnen. In 
het zuidelijke deel van het veengebied, bijvoorbeeld in Waterland 
en rondom Amsterdam, ligt nog steeds een dik pakket veen en 
gaat de bodemdaling tot op de dag van vandaag door. In het 
noordelijke deel was het pakket minder dik en verdween het 
volledig; het onderliggende kleipakket kwam weer tevoorschijn 
met daarin oude kreekruggen van getijdengeulen. Aan de 
langgerekte strokenverkaveling en de vele wold- of woudnamen 
in West-Friesland is echter nog af te lezen dat hier vroeger een 
veenlandschap lag. Wold of woud betekende hier vermoedelijk 
‘onontgonnen, dichtbegroeide wildernis’, in dit geval een 
veenwildernis. Daarnaast is onder veel oude kerken en boerderijen 
in het noordelijke deel nog een pakket veen aanwezig dat sterk 
is samengeperst en nooit is geoxideerd doordat het is afgesloten 
van zuurstof, de zogenoemde resthemen.

De bodemdaling zorgde in de loop van de middeleeuwen voor 
steeds meer problemen met zowel het buitenwater als het 
binnenwater. De Zuiderzee kreeg vat op het steeds lager liggende 
veenland, met overstromingen als gevolg en het ontstaan 
van binnenmeren; de eilanden Texel, Wieringen en Marken 
ontstonden door het verdwijnen van het tussenliggende land. 
Andersom werd de afvoer van het binnenwater naar de Zuiderzee 
ook steeds problematischer. Op een aantal plaatsen wierpen 
mensen terpen (werven) op om droge voeten te houden, zoals 
op Marken en bij Monnickendam. Andere nederzettingen in de 
veengebieden werden voorgoed verlaten. In de Rijperweeren, 
direct ten westen van Uitdam, zijn de voormalige huisplaatsen van 
zo’n verlaten nederzetting nog herkenbaar doordat ze iets hoger 
liggen dan de omgeving.
Om het buitenwater te keren legde men zeedijken aan. De 
Noorder en Zuider IJdijken en de Zuiderzeedijk zijn daar 
voorbeelden van. Een ander mooi voorbeeld is de Westfriese 

Omringdijk waarmee heel West-Friesland werd afgesloten van 
zee-invloeden. Rivieren werden ter hoogte van de dijk afgedamd. 
In de dijk werden vervolgens uitwaterings- of spuisluizen en 
later schutsluizen gebouwd om het binnenwater af te voeren. 
Damsteden als Amsterdam, Edam, Monnickendam en Volendam 
ontstonden langs dergelijke dammen. Dat het bedijken niet 
altijd even succesvol was, blijkt wel uit de enorme hoeveelheid 
dijkdoorbraken, die te herkennen zijn aan de binnen- of 
buitendijkse meertjes, de zogenoemde wielen of kolken. Op de 
plek van de doorbraak was het water gaan ‘kolken’, waardoor 
zo’n diepe gat was ontstaan, dat de dijk eromheen moest 
worden gelegd. Ook na de aanleg van de dijken ging nog veel 
land verloren. Recent is bij een onderzoek in het IJsselmeer een 
dijk teruggevonden die de Hoornse Hop beschermde. Deze dijk 
is ergens in de middeleeuwen teruggelegd naar de locatie van de 
huidige dijk. 

Voor het onderhoud waren de dijken verdeeld in vakken, die 
waren gemarkeerd met dijkpalen of hoefslagpalen. De dijken in 
Noord-Holland waren in die tijd zand-, klei- of wierdijken. De 
wierdijken waren opgebouwd uit samengeperste en op elkaar 
gestapelde pakketten gedroogd zeegras. Deze wierriemen werden 
bijeengehouden en verankerd door middel van balken en palen. 
Voor alle soorten dijken stond een scherm van palen om de 
zwaarste golven te breken. 

Rond 1732 bleek dat deze palenschermen en het hout van de 
wierdijken waren aangetast door de paalworm, een boormossel 
die was meegelift uit Azië. Op sommige plaatsen braken de palen 
als lucifersstokjes af. Om doorbraken te voorkomen moesten 
de dijken worden verzwaard met stenen. Hiervoor gebruikte 
men natuurstenen uit Noord-Duitsland en Drenthe, waardoor 
menig hunebed is ontmanteld. Voor dit doel gebruikten de 
bewoners tevens grafzerken en sloopafval van gebouwen. Zo 
is kasteel Radboud in Medemblik deels gesloopt ten behoeve 
van dijkverzwaringen. Aan het einde van de negentiende eeuw 
schakelde men over op basaltblokken uit Scandinavië. Alleen aan 
de beschutte zuidzijde van het voormalige eiland Wieringen is nog 
een wierdijk te vinden. 

Na de ontginning van het veen was hier nog enige tijd akkerbouw 
mogelijk, maar na verloop van tijd moest die volledig plaatsmaken 
voor veeteelt. De bodemdaling en daarmee gepaard gaande 
vernatting zorgden er omstreeks de vijftiende eeuw voor dat 
sommige veengronden zelfs niet meer geschikt waren voor 
beweiding of hooien. Vanuit de snelgroeiende steden was veel 
vraag naar brandstof. Daarom begonnen boeren hun land 
te vergraven voor de winning van turf, zoals in de Veenhoop 
ten westen van Hoorn. De introductie van de baggerbeugel 
in de zestiende eeuw zorgde ervoor dat zij ook turf onder de 
waterspiegel konden winnen. Met name te zuiden van het IJ, maar 
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ook elders in Noord-Holland zorgde dit voor het ontstaan of de 
vergroting van binnenmeren en verzwakking van dijken. 
Rond het midden van de zestiende eeuw was minimaal de helft 
van het veenland in Noord-Holland water geworden (afb. 2). 
Vanaf die tijd begon men steeds meer land droog te malen. Dat 
was mede mogelijk door de uitvinding en ontwikkeling van de 
poldermolen in de eeuwen daarvoor. Daarbij is een onderscheid 
te maken tussen droogmakerijen van de ontstane binnenmeren 
en het aandijken van (aangeslibde) kustgebieden. In de kop 
van Noord-Holland veroverde men voornamelijk land op de 
zee, bijvoorbeeld door het bedijken van de Zijpe ten westen 
van de Westfriese Omringdijk (1597) en het aanleggen van de 
Wieringerwaard (1610). In de rest van Noord-Holland werden na 
inpoldering van het kleine Achtermeer in 1533 verschillende grote 
meren drooggelegd, zoals de Beemster (1612) en de Purmer (1622). 
Na de uitvinding van de stoommachine en de drooglegging van 
het Haarlemmermeer in 1852 werden verschillende plannen 
gelanceerd om de Zuiderzee en ook de Waddenzee in te 
polderen. Om een beter beeld te krijgen van de waterstanden 
in verschillende delen van Nederland werden peilschaalhuisjes 
gebouwd. Mooie voorbeelden daarvan zijn de peilschaalhuisjes uit 
1919 aan weerszijden van Wieringen. 

Uiteindelijk gaf het parlement in 1918 goedkeuring aan het 
inpolderingsplan van ingenieur Cornelis Lely uit 1891. Dit gebeurde 
in reactie op de watersnood van 1916, die in Waterland voor 
grote schade en hongersnood had gezorgd. Het plan behelsde 
de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk voor meer 
waterveiligheid, en de inpoldering van de Wieringermeer, de 
Noordoostpolder, de Flevopolders en de Markerwaard voor meer 
landbouwareaal. Het plan van Lely is grotendeels uitgevoerd. 
Na inpoldering van een kleine proefpolder bij Andijk in 1927 
werd in 1930 de Wieringermeer drooggelegd (afb. 3). Dit zou 

aanvankelijk gebeuren na de aanleg van de Afsluitdijk, maar 
door de grote behoefte aan landbouwgrond werd dit versneld 
uitgevoerd; in feite is het een Zuiderzeepolder. Van de aanleg 
van de derde Zuiderzee- of IJsselmeerpolder van Noord-
Holland, de Markerwaard, is het door afnemende behoefte aan 
landbouwgrond en druk van milieubewegingen nooit gekomen. 

Afb. 2 Kaart van Noord-Holland in 1600 door Ortelius, grotendeels overgenomen van een kaart van Jacob van Deventer van een paar decennia eerder.

Afb. 3 Het aanleggen van drainagebuizen in de pas drooggelegde Wieringermeer.
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Voorbeelden

Keileemeiland van Wieringen
Tot de inpoldering van de Wieringermeer in 1930 was Wieringen 
een eiland in de Zuiderzee. Bijzonder aan dit voormalige eiland 
is de geologische geschiedenis. De Friese en Groningse eilanden 
‘wandelen’ door de Waddenzee, doordat ze zijn opgebouwd uit 
jonge zanden die aan de ene kant eroderen en aan de andere 
kant weer aanslibben. Maar Wieringen, Texel, Urk en Schokland 
liggen al tienduizenden jaren op dezelfde locatie. Deze eilanden 
zijn keileemrestanten uit de een-na-laatste ijstijd, het saalien, 
toen landijs, afkomstig uit Scandinavië, Nederland bedekte tot 
aan de grote rivieren. Het ijs voerde veel materiaal aan, zoals 
grote stenen (keien), maar ook fijner sediment. Deze sterk 
fijngeperste materialen werden onder het landijs afgezet als een 
laag keileem. Aan de randen van de gletsjers werden het keileem 
en het onderliggende materiaal naar voren en opzij geduwd, zodat 
er stuwwallen ontstonden. Wieringen en Texel moeten worden 
gezien als restanten van stuwwallen gevormd aan weerszijden van 
een gletsjertong. 

Op de geomorfologische kaart, waarop alle vormen in het 
landschap worden verklaard (afb. 4), is te zien dat de grens van 
het voormalige eiland wordt bepaald door de ligging van de 
stuwwallen (roze). Dat geldt alleen niet voor de zuidzijde, waar 

de Hippolytushoeverkoog en de Polder Waard-Nieuwland liggen. 
Het voormalige eiland wordt duidelijk afgebakend door de 
zeedijken die er omheen liggen. Het reliëf van de stuwwal heeft 
ook duidelijk zijn weerslag gehad op de geografie van het eiland. 
De belangrijkste nederzettingen met hun landerijen liggen op een 
eigen hoogte, zoals is te zien op de kaart. Hoewel de maximale 
hoogte van de stuwwal met ongeveer 12,5 m NAP beperkt is, 
steekt deze wal ver uit boven het omringende gebied, dat voor 
een groot deel onder NAP ligt. 

De hogere ligging en de afwijkende grondsoort ten opzichte 
van de omgeving hebben ervoor gezorgd dat de stuwwal eerder 
werd bewoond dan de omgeving en ook op een andere manier 
is ingericht. Dit onderscheid in hoogte en inrichting is tevens 
het belangrijkste kenmerk van het keileemeiland Wieringen. Dit 
geldt in meer of mindere mate ook voor andere aardkundige 
elementen, zoals de heuvelrug van het Gooi en de zavelige 
kreekruggen in West-Friesland. Bij eventuele toekomstige 
inrichtingsmaatregelen zou de landschappelijke eigenheid van 
deze elementen meer accent kunnen krijgen. 

Afb. 4 Geomorfologische kaart (met op de ondergrond de hoogtekaart).
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Verlaten nederzetting Onderwoude
Ten westen van Uitdam, achter de oude Zeedijk, liggen de 
Rijperweeren, een veenontginning met parallelle sloten 
en opstrekkende kavels tussen de Uitdammer Die en de 
Molensloot (afb. 5). Het gebied is in de middeleeuwen vanaf 
de Die in noordnoordoostelijke richting ontgonnen door sloten 
het natuurlijk veen in te graven en op die manier het veen te 
ontwateren. Ook elders in de venen langs de Zuiderzeekust is dit 
systeem toegepast. Iedere kolonistenfamilie had een eigen kavel 
met een breedte van ongeveer 115 m en in dit geval een lengte 
van ongeveer 800 m, waarop het erf lag. Op enkele moderne 
boerderijen na staan er tegenwoordig geen huizen in het gebied, 
maar dat was in het verleden wel anders. In schriftelijke bronnen 
uit de veertiende eeuw wordt het gebied vermeld als zelfstandige 
parochie en ‘Onderwoude’ genoemd. Met andere woorden: 
ooit lag hier een dorp en zal er een kerk hebben gestaan. De 
doorgaande daling van de veenbodem en de daarmee gepaard 
gaande wateroverlast hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat 
de inwoners hun boerderijen en kerk hebben opgegeven. 

Voor het geoefende oog is de locatie van het dorp nog te 
herkennen. In het veenweidegebied tussen de Rijperweg en de 
Molensloot ligt een reeks voormalige huisplaatsen naast elkaar, 
elk op een afzonderlijke kavel. Ze zijn veelal opgebouwd uit veen- 
en kleiplaggen, zijn 0,25 tot 0,45 m hoog en hebben een oppervlak 
van ongeveer 25 x 25 m. Door de afwijkende bodemopbouw staat 
er vaak een iets andere vegetatie dan in de directe omgeving. De 
huisplaatsen zijn echter nog beter te herkennen aan de sloten die 
in latere tijd werden gegraven voor verbetering van de afwatering. 
Deze sloten zijn later om de huisplaatsen heen gelegd en lopen 
hier dus niet recht, maar hebben een kronkel ter hoogte van 
zo’n voormalige huisplaats. Dit soort voormalige huisplaatsen 
liggen op veel plaatsen in Waterland, maar ook in andere 
veenontginningen langs de Zuiderzee.

Lang niet alle voormalige huisplaatsen in het veengebied van 
Noord-Holland zijn voor iedereen goed te herkennen. Toch 

vertegenwoordigen ze een belangrijke archeologische waarde. 
Deze waarde is in vooral educatief. De archeologische informatie 
vertelt het verhaal over het middeleeuwse leven en landschap in 
dit gebied en de – in dit geval vaak tragisch verlopen – strijd tegen 
het water. De huisplaatsen en hun context belichamen de culturele 
identiteit van de inwoners van het gebied en zijn dus belangrijk. 
Het is bij toekomstige inrichtingsplannen van groot belang de 
voormalige huisplaatsen te bezien in het kader van dit verhaal en 
in hun landschappelijke context, en niet alleen als afzonderlijke 
archeologische monumenten. De archeologische waarde is 
onlosmakelijk verbonden met de fysieke resten en kan het best ter 
plaatse behouden blijven door inpassing in nieuwe plannen. Het 
verhaal kan echter ook goed als inspiratie dienen bij toekomstige 
inrichtingsmaatregelen.

Etersheim
Op een laatzestiende-eeuwse kaart van Noord-Holland (afb. 6) is 
tussen Edam en Hoorn buitendijks een kerk afgebeeld met daarbij 
de naam Eetershem. Tegenwoordig ligt Etersheim inclusief kerk 
gewoon binnendijks. De huidige kerk – momenteel in gebruik als 
woonhuis – is echter gebouwd in 1901 met stenen van een kerk uit 

Afb. 5 Topografische kaart van de Rijperweeren met een reliëfschaduw op de achtergrond.

Afb. 6 Caerte van Noorthollant van Joost Jansz. Beeldsnijder uit 1608, kopie van een 
kaart uit 1576.
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het begin van de achttiende eeuw. De kerk die buitendijks staat 
afgebeeld, was een stuk ouder en behoorde tot een verdwenen 
middeleeuwse nederzetting. 

Historische bronnen en archeologisch onderzoek vertellen ons 
meer over dat middeleeuwse Etersheim, dat in 1277 voor het 
eerst in de bronnen wordt vermeld. Het was een veenontginning 
die vermoedelijk ergens tussen 900 en 1200 werd gesticht op het 
veenkussen langs de oever van het Almere of de Zuiderzee. Het 
ontginnen van het veen ging echter gepaard met bodemdaling 
en als gevolg daarvan kreeg men te maken met wateroverlast. 
Om die te bestrijden legden de bewoners dijken aan. Dat deze 
regelmatig doorbraken is goed te zien op de eerdergenoemde 
historische kaart en ook in het huidige landschap. Achter de dijk 
liggen verschillende wielen of walen die bij een dijkdoorbraak 
door het kolkende water werden uitgesleten. De dijk bij Etersheim 
was op den duur zo verzwakt, dat men besloot een zogenoemde 
inlaagdijk aan te leggen: een dijk binnendijks van de bestaande 
dijk. Het dorp kwam daardoor al vóór 1418 buitendijks te liggen. 
Pas in 1635 werd het verzoek ingediend om binnendijks een 
nieuwe kerk te mogen bouwen, die in 1639 ook daadwerkelijk 
werd gebouwd. Dit was vermoedelijk een houten exemplaar, 
dat aan het begin van de achttiende eeuw werd vervangen door 
een stenen exemplaar. In het buitendijkse gebied bleven de 
fundamenten van de oude kerk naar het schijnt bij laag water nog 
lang zichtbaar. 

In 2009 kwam het oude Etersheim in het nieuws doordat 
uit het IJsselmeer, dicht bij de locatie van de oude kerk, een 
zandstenen sarcofaag met deksel werd opgedoken. Tijdens 
het bergen van de sarcofaag werden ook menselijke resten en 
aardewerkscherven gevonden. Archeologen vonden de sarcofaag 
door de bodem af te speuren met sonarapparatuur. Hierbij troffen 
zij tevens verkavelingspatronen van de oude veenontginning 
aan. Dezelfde sonarmethode heeft inmiddels op meer plaatsen 
langs de kust restanten van bewoning aan het licht gebracht. 
Tussen Scharwoude en Hoorn is op de bodem van het IJsselmeer 

bijvoorbeeld een oud stuk van de Westfriese Omringdijk 
teruggevonden. Dit stuk dijk was aan het einde van de veertiende 
eeuw zo zwaar beschadigd, dat men besloot de dijk een stuk 
landinwaarts te verplaatsen. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat in de bodem van het 
IJsselmeer, naast scheeps- en vliegtuigwrakken, ook erg veel 
sporen van bewoning te vinden zijn. Deze objecten en patronen 
zijn door het slechte zicht en de fijne sliblaag moeilijk op te 
sporen, maar nieuwe technieken geven steeds beter inzicht in 
de (archeologische) rijkdom van deze verdronken landschappen. 
Hoewel de esthetische waarde van dit erfgoed beperkt is, evenals 
het effect op het huidige landschap, is de educatieve en ethische 
waarde van dit erfgoed erg groot, omdat we nog zo weinig van 
deze verdronken landschappen weten. Dit erfgoed moet nog 
nader worden onderzocht, maar zou dan weleens een heel nieuw 
verhaal kunnen vertellen. Bij verstoring van de waterbodem moet 
dus rekening worden gehouden met dit erfgoed. Ook kan het 
inspireren bij nieuwe inrichtingsmaatregelen.

Westfriese Omringdijk
De ontginning van de venen zette een bodemdaling in, die in de 
kop van Noord-Holland zorgde voor grote problemen met het 
buitenwater. Vanaf het westen drong de Zijpe het gebied binnen 
en in het noorden en noordoosten werd de Zuiderzee een steeds 
grotere bedreiging. West-Friesland kreeg frequent te maken met 
overstromingen. Vanaf de tiende eeuw begonnen dorpen dijken 
aan te leggen om daarmee hun dorpsgebied te beschermen. 
Deze dijken werd al gauw samengevoegd om zo steeds grotere 
gebieden veilig te stellen. 

Uiteindelijk was omstreeks 1250 sprake van één lange doorgaande 
zeedijk die het nog bewoonde gebied van West-Friesland 
omringde, de Westfriese Omringdijk. De dijk heeft een lengte van 
126 km en loopt van Enkhuizen via Hoorn naar Alkmaar en via 
Schagen en Medemblik weer terug naar Enkhuizen (afb. 7). 

Afb 7. De Westfriese Omringdijk
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Dat de dijk niet altijd de zekerheid bood waarvoor hij was 
gebouwd, blijkt uit de verschillende relicten van dijkdoorbraken, de 
walen of wielen langs de dijk. Voorbeelden zijn het Bedijkte Waal 
ten noorden van Scharwoude en de Burgerwielen bij Enigenburg. 
Inmiddels heeft een groot deel van de dijk geen waterkerende 
functie meer en is het een provinciaal monument dat symbool 
staat voor de strijd van de West-Friezen tegen het water. 

De dijken in Noord-Holland dienden eeuwenlang niet alleen als 
waterkering, maar fungeerden vaak ook als verbindingsweg of 
grens. De Westfriese Omringdijk vormde en vormt de grens van 
het gebied West-Friesland en daarmee van een groep mensen 
met een bijbehorende identiteit. Hij vormt ook een grens in het 
landschap met aan weerszijden verschillende landschapstypen. 
Binnen de dijk ligt ‘oudland’ met een ‘rommelige’ verkaveling 
en buiten de dijk liggen ‘nieuwlanden’ met strakke, rationele 
verkavelingen. Deze grens is in het veld doorgaans nog goed 
zichtbaar. Langs het IJsselmeer en het IJ vormen de voormalige 
zeedijken de harde grens tussen land en water. 

Dat de dijken langs de Zuiderzee symbool staan voor de strijd 
tegen het water, staat buiten kijf. Een uitgebreid archeologisch 
onderzoek dat recent aan de dijk bij Hoorn werd uitgevoerd, 
laat echter zien dat de meeste dijken niet zomaar zand-, veen- 
of kleilichamen zijn, maar dat ze ook een enorme hoeveelheid 
informatie bevatten over de geschiedenis van de bedijkingen. De 
symbolische en archeologische waarden van de dijken langs de 
Zuiderzee vormen voldoende aanleiding om er in de planvorming 
bedachtzaam mee om te gaan. Tevens kunnen ze binnen de 
gebiedsontwikkeling nuttig zijn. Als doorgaande en verbindende 
lijnen kunnen de dijken worden ingepast in plannen voor 
bijvoorbeeld toeristische routes. De fietsroute over de Westfriese 
Omringdijk kan daarbij als een goed voorbeeld dienen. Daarnaast 
kan een aantal dijken wellicht een nieuwe functie krijgen als 
secundaire waterkering in tijden van wateroverlast. Ze zijn 

tenslotte aangelegd op de daarvoor meest geschikte plek.

Uitwateringsgemaal Polder Zeevang
De door de veenontginningen in gang gezette bodemdaling 
en de daarmee gepaard gaande waterproblemen dwongen de 
bewoners van de Zuiderzeekust in Noord-Holland tot een reeks 
waterstaatkundige maatregelen. Na de eerste overstromingen 
ging men over tot bedijking. Het binnenwater moest echter ook 
worden afgevoerd. 

Aangezien het land aanvankelijk nog boven het gemiddelde 
zeeniveau lag, was het in eerste instantie afdoende om het 
water achter de dijk te verzamelen in een wetering of tochtsloot 
om het vervolgens op een centraal punt door de dijk te sluizen. 
Deze vroegste uitwateringssluizen bestonden uit houten 
buisconstructies met een klep (zogenoemde klepduikers). Het 
binnenwater kon met eb vrij langs de klep naar buiten stromen; 
met vloed drukte het buitenwater de klep dicht. 

Na verloop van tijd volstond deze methode niet meer. Sommige 
landerijen lagen nu zo laag, dat ze onvoldoende ontwaterd 
konden worden. De introductie van de windwatermolen of 
poldermolen bracht vanaf de vijftiende eeuw uitkomst. Met 
behulp van een scheprad en later een vijzel kon het water 
worden opgepompt en afgevoerd. Door deze actieve vorm 
van ontwatering ging de bodemdaling echter nog sneller. 
Vanaf het eind van de achttiende eeuw werden stoomgemalen 
ingezet om gebieden droog te houden. Het enige nog werkende 
stoomgemaal langs de westkust van het IJsselmeer is het gemaal 
Vier Noorder Koggen bij Medemblik, dat deel uitmaakt van het 
stoommachinemuseum.

Historisch zeer tot de verbeelding sprekend is ook het gemaal 
van Polder Zeevang. In de zestiende eeuw werd deze polder 
drooggehouden door drie poldermolens. Aan het einde van de 

Afb. 8 Het gemaal aan de Zeevangdijk in 2016.
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negentiende eeuw stonden er vijf molens met een vijzel. In 1872 
werd bij Edam een klein stoomgemaal gebouwd, dat al in 1920 
werd afgebroken. In 1879 bouwde Ingenieursbureau W.C. en K. 
de Wit uit Amsterdam een stoomgemaal (afb. 8). Het stond op 
de locatie van een vijzelmolen aan de Zeevangdijk en had een 
dubbele installatie met vijzelpompen. In 1917 werd het gemaal 
onder leiding van hetzelfde ingenieursbureau ‘ontstoomd’, wat 
wil zeggen dat men de stoommachine verving door een diesel- of 
elektromotor. Sindsdien is het gemaal grotendeels ongewijzigd; 
het heeft dan ook weinig van zijn oorspronkelijke uitstraling 
verloren. 

Het complex is van architectuurhistorische betekenis als 
kenmerkend voorbeeld van een groot uitwateringsgemaal naar 
ontwerp van de ingenieurs W.C. & K. de Wit en is vergelijkbaar 
met uitwateringsgemaal de Westerkogge van dezelfde bouwers. 
Het bestaat uit een machinistenwoning, een machinegebouw en 
voor- en achterlopen. De voorgevel met zestien vensters en de 
achtergevel met tien vensters corresponderen met de inwendige 
indeling van het gebouw. Iedere gevel is verdeeld in twee helften 
die symmetrisch zijn ingedeeld. Dit weerspiegelt het interieur, dat 
is gescheiden in een ketelruimte en een machine-opvoerruimte. 
De combinatie van gemaal, waterlopen en machinistenwoning 
in een polder met een prachtige, veervormige verkaveling is 
cultuurhistorisch van groot belang en vertelt het verhaal van de 
strijd tegen het water. Het is een voorbeeld van een in aanleg 
gaaf en zeldzaam geworden ensemble uit de geschiedenis van 
de waterhuishouding in Noord-Holland en het heeft in het open 
polderlandschap een hoge ruimtelijk-landschappelijke waarde. 

Om Noord-Holland in de toekomst droog te houden is mogelijk 
modernisering van de gemalen en ontwateringssystemen vereist. 
Dat kan een bedreiging vormen voor de historische gemalen en 
hun context. In het verleden is over hun locatie goed nagedacht. 
Daarom kunnen deze ensembles (eventueel in gemoderniseerde 
vorm) in de toekomst hopelijk een rol blijven spelen bij de 
waterhuishouding en kunnen zij dus in stand blijven, zoals ook 
is gebeurd bij het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer. Daarbij 
is het van belang rekening te houden met de monumentale 
waarde, de ruimtelijke context en het verhaal van het element. In 
omgevingsplannen moeten gemalen worden bezien in combinatie 
met de bijbehorende structuren en in hun geheel worden 
ingepast. Ten slotte kunnen de gemalen en hun bijna heroïsche 
verhaal voor inspiratie zorgen bij de branding van de regio.

Wiel (overstroming 1916)
De Zuiderzeedijk van Noord-Holland is er een met vele littekens. 
Wie over de dijk rijdt of hem op een kaart bekijkt, ziet meteen dat 
de dijk vrijwel nergens recht is. Hij vormt een kronkelende grens 
tussen land en water. Daarnaast vallen de vele meertjes aan de 
binnenkant van de dijk op, de zogenoemde wielen of walen. De 

namen van de meertjes, Binnenbraak, Grote Braak, Kleine Braak 
en Moordenaarsbraak, geven het geheim al prijs: ze zijn allemaal 
het gevolg van een dijkdoorbraak. De enorme kracht van het 
water dat door het dijkgat naar binnen stroomde, sleet een diep 
gat uit. Bij de reparatie werd de dijk vervolgens om het nieuw 
ontstane meer heen gelegd. Dat verklaart ook meteen waarom de 
dijk bijna nergens recht is. 

Gezien de vele wielen langs de dijk is Noord-Holland in het 
verleden veelvuldig geteisterd door overstromingen. Een grote, 
goed gedocumenteerde overstroming was die van 1825, waarbij 
langs de gehele Zuiderzeekust dijken doorbraken en gebieden 
onder water kwamen te staan. In Noord-Holland werden vooral 
Waterland en de Zaanstreek getroffen. In de eeuw daarna 
bleef het lange tijd rustig en het vertrouwen in de dijken en de 
waterstaat was dan ook groot.

Toch waren rond de eeuwwisseling al verschillende plannen 
gepubliceerd om de Zuiderzee veiliger te maken en land te 
winnen. Zo had ingenieur Lely al in 1891 een plan gemaakt 
tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. 
Maar tot 1916 was er nooit een meerderheid voor deze plannen 
geweest. 

In de nacht van 13 op 14 januari van dat jaar kwam daar op 
rampzalige wijze verandering in. Een al weken aanhoudende 
stormachtige wind had het waterpeil van de Noordzee en de 
Zuiderzee tot grote hoogten opgestuwd en een daaropvolgende 
noordwesterstorm voltrok het vonnis. Langs de gehele 
Zuiderzeekust braken de dijken door. Waterland, Ransdorp en 
Oostzaan werden zwaar getroffen. De dijk brak op twee plaatsen 
door, bij Katwijk en bij Zuiderwoude (afb. 9). In Noord-Holland 
kwamen negentien mensen om – van wie zestien op Marken 
–, veel vee verdronk en een groot aantal (houten) huizen werd 
verwoest. Weinig in het landschap herinnert nog aan deze bijna 
vergeten ramp. De dijkdoorbraak bij Zuiderwoude is nog altijd te 
herkennen aan het wiel dat daar achter de dijk ligt. 

Achteraf gezien heeft de ramp een enorme impact gehad op de 
ontwikkeling van het Zuiderzeegebied. De ramp gaf het laatste 
zetje om het eerder genoemde plan van Lely, toen zelf minister 
van Waterstaat, door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen. 
Naast de nieuw te creëren landbouwgrond vond men een betere 
bescherming tegen de gevaarlijke Zuiderzee noodzakelijk. 
Sinds 1916 is het Zuiderzeegebied gevrijwaard gebleven van 
dijkdoorbraken en overstromingen. De enige uitzondering is van 
april 1945, toen de Duitsers de dijk van de pas drooggemalen en 
ingerichte Wieringermeerpolder op twee plaatsen opbliezen. De 
wielen die daarbij ontstonden, het Noorder- en Zuiderdijkgat, zijn 
nog altijd goed te herkennen. Op het zand dat na de doorbraken is 
blijven liggen, is later het Dijkgatbos aangeplant.
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De wielen in het gebied hebben net als littekens allemaal een 
eigen verhaal. Soms zijn de bijbehorende overstromingen 
vergeten, bij andere zijn ze goed gedocumenteerd en zelfs 
vastgelegd op beeld. Individueel en gezamenlijk vertellen ze het 
verhaal van de strijd tegen het water. Om die reden zou men bij 
inrichtingsplannen terughoudend moeten omgaan met deze 
elementen en ze waar mogelijk moeten behouden. Ruimtelijk 
en landschappelijk spelen de wielen en kronkelende dijken 
een grote rol doordat ze het landschap ‘spannend’ maken. In 

vergelijking met de kaarsrechte dijken van de Flevopolders of de 
Noordoostpolder bieden dergelijke kronkelende dijken, omringd 
door een afwisselend landschap, de reiziger als het ware een 
historische belevenis. Bij het verzwaren van de dijken zou daar 
rekening mee moeten worden gehouden. Ten slotte zouden de 
wielen met hun ligging op de harde grens tussen land en water 
een rol kunnen krijgen bij inrichtingsplannen voor natuurbeheer. 

Afb. 9 Dijkdoorbraak in 1916 bij Katwoude.
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Afsluitdijk
Eens was het IJsselmeer een zoete binnenzee die in de 
Romeinse tijd Flevomeer werd genoemd en later Almere. In de 
middeleeuwen werd het Vlie – de opening naar de Waddenzee 
tussen Noord-Holland en Friesland – door menselijk toedoen 
(veenontginningen) steeds wijder en werd de zoete binnenzee 
langzaam zout. Door de continue aanvoer van zoet water uit de 
rivieren verliep dit proces erg langzaam. In de zestiende eeuw was 
de Zuiderzee nog overwegend zoet, gezien de zoetwatervissen 
die nog werden gevangen. In de zeventiende eeuw verzilte de 
zee steeds verder tot er bijna alleen nog maar zoutwatervissen 
zwommen. De Zuiderzee bleef echter altijd een overgangsgebied 
tussen zoet en zout. 

Het openen van het Vlie bracht nog meer belangrijke 
veranderingen met zich mee: er kwam getijdenwerking en 
aanhoudende noordwestenwind kon het water uit de Noordzee en 
de Waddenzee de Zuiderzee in stuwen. Deze hoge waterstanden 
zorgden in combinatie met storm regelmatig voor overstromingen 
en bijbehorende leed. De doorgaande bodemdaling in de 
veengebieden rond de Zuiderzee maakten de effecten van deze 
overstromingen steeds erger. Hele stukken land verdwenen in de 
golven. 

In eerste instantie kon men ter verdediging niet veel meer doen 
dan nieuwe dijken aanleggen. Daarbij moest men zijn (land)
verlies nemen en de dijk verder terugleggen. Grofweg vanaf de 

Afb. 10 Plan-Lely uit 1891.
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middeleeuwen begon men offensief stukken land in te polderen 
en meren droog te malen. Vanaf dat moment kreeg de mens met 
vallen en opstaan grip op de Zuiderzee. De overstromingen werden 
minder frequent en steeds meer land werd teruggewonnen. De 
overstromingen van 1825 en 1916 hadden echter wel grote impact 
en zorgden voor doden en een enorme schade. 

De laatste overstroming was het startsein voor uitvoering van de 
Zuiderzeewerken. Minister van Waterstaat Lely zette zijn eigen 
plan uit 1891 om in de Zuiderzeewet en loodste die in 1918 door 
de Eerste en Tweede Kamer. Volgens dat plan zou de Zuiderzee 
worden afgesloten door middel van een dam tussen Noord-
Holland en Friesland, de Afsluitdijk. Dat de IJssel in het nieuw 
ontstane meer zou uitmonden, werd niet als probleem gezien, 
want het water zou worden opgevangen in het zoete IJsselmeer 
en via sluizen uitwateren in de Waddenzee. Het plan voorzag 
in de drooglegging van vier polders: de Wieringermeerpolder, 
de Noordoostpolder, de Flevopolder en de Markerwaard. Deze 
polders waren gepland op plaatsen waar de bodem uit klei 
bestond; de zandgronden werden grotendeels ongemoeid 
gelaten. Het plan van Lely is, op de drooglegging van de 
Markerwaard en een paar kleine aanpassingen na, integraal 
uitgevoerd (afb. 10).

In 1920 werd begonnen met de Amsteldiepdijk, de dijk tussen het 
vasteland van Noord-Holland en Wieringen. Daarna volgde in 
1927 de aanleg van de Afsluitdijk tussen Wieringen en Cornwerd. 
De aanleg vond plaats vanaf beide oevers en vanaf twee speciaal 
daarvoor aangelegde eilanden, Kornwerderzand en Balgzand. 
In 1932 werd het laatste gat gedicht. De dam is 32 km lang en 
heeft aan weerszijden een sluiscomplex: de Lorentzsluizen op 
het Kornwerderzand en de Stevinsluizen bij Den Oever. In 1933 
werd de Afsluitdijk opengesteld voor autoverkeer. De autoweg 
had oorspronkelijk één baan, maar werd tussen 1969 en 1975 
verdubbeld. Inmiddels liggen de plannen klaar om de Afsluitdijk 
toekomstbestendig te maken. Wegens de stijgende zeespiegel 
en de grotere piekafvoeren moet de Afsluitdijk worden versterkt 
en verhoogd. Ook is het noodzakelijk de capaciteit van de sluizen 
te vergroten. Volgens planning zou dit project in 2022 afgerond 
moeten zijn.

In vergelijking met de kronkelende dijken langs de voormalige 
Zuiderzeekust is de Afsluitdijk rationeel en hoog. Deze rationele 
vormen roepen een esthetisch discussie op: is hij saai of mooi? De 
Afsluitdijk wekt als icoon van de Nederlandse waterstaatkunde 
in ieder geval de (internationale) interesse van 300.000 mensen 
per jaar. Hoewel de dam zeer zeker tot het cultuurhistorische 
erfgoed van het Zuiderzeegebied behoort, blijft waterkering 
de primaire functie. De Afsluitdijk uitsluitend als monument of 
cultuurhistorisch object behandelen is niet aan de orde. Wel is 
denkbaar dat de regionale toeristische sector de dam effectiever 

inzet als trekpleister en dat de regionale branding hem gebruikt 
als icoon van het gebied. Tevens zouden toekomstige ingrepen ter 
vergroting van de waterveiligheid kunnen worden gekoppeld aan 
de energietransitie. Daarbij kan worden gedacht aan opwekking 
van elektriciteit uit waterkracht, maar ook aan energietransport 
langs de Afsluitdijk.



3. Handel
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3. Handel

Als we de Zuiderzee bezien in het kader van de handel, dan 
denken we al gauw aan de roemruchte Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) in de Gouden Eeuw en steden als Amsterdam, 
Hoorn en Enkhuizen. Maar eeuwen daarvoor, vermoedelijk zelfs 
voor het ontstaan van de genoemde steden, was Medemblik 
al een belangrijk handelscentrum. Rond 800 n.Chr. was het van 
oorsprong Friese Medemblik een belangrijke stad op de oever van 
het Vlie, de verbinding tussen het Almere en de Noordzee. De stad 
wordt vaak in één adem genoemd met het welvarende Dorestad, 
dat bij Wijk bij Duurstede lag. Medemblik of villa Medemalacha 
(‘stad langs de Middenleek’), zoals het in de tiende eeuw werd 
genoemd, lag dan ook op de handelsroute van Dorestad naar het 
noorden. Het zal een soort van tussenstation hebben gevormd 
waar men tol moest betalen en waar mogelijk overslag van goe-
deren plaatsvond. Deze positie wist Medemblik, ondanks invallen 
van de Vikingen, een aantal eeuwen vast te houden. In de tiende 
eeuw kreeg de stad namelijk het muntrecht. Uit deze periode is 
echter niet veel meer over dan enkele geschreven bronnen en 
archeologische vondsten. 

Verhaallijn

Net als Medemblik ontstonden ook de overige handelssteden 
(Enkhuizen, Hoorn, Edam, Monnickendam en Amsterdam) aan 
de westkust van de Zuiderzee, op de overgang van land naar zee. 
Vaak lagen ze bij een afgedamde monding van een rivier. Hoorn 
ontstond bij een uitwateringssluis van de Gouw en de damsteden 
(Edam, Monnickendam en Amsterdam) bij dammen in respectie-
velijk de IJe, de Leek en de Amstel. Op deze locaties, waar de pas 
aangelegde dam een barrière vormde tussen binnen- en buiten-
water, moesten goederen worden overgeslagen en ontstonden 
handelsplaatsen. In de veertiende eeuw kregen of kochten de 
genoemde handelsplaatsen het recht op eigen rechtspraak en ook 
verkregen ze andere rechten, zoals marktrechten, stapelrechten, 
tolrechten, muntrechten en waagrechten. Tastbare overblijfse-
len van deze geschiedenis zijn de munt, het accijnsgebouw en 
het accijnshuisje in Enkhuizen, het accijnshuis of de Hoofdtoren 
te Hoorn, en de verschillende markten en de waaggebouwen in 
onder andere Amsterdam, Edam, Monnickendam en Medemblik. 
Om de handel te bespoedigen werden in of bij de steden havens 
aangelegd of gegraven. In latere perioden werden ook de verbin-
dingen in het binnenland verbeterd (afb. 11). 

Afb. 11 De Grashaven of Admiraliteitshaven van Hoorn op een prentbriefkaart uit het begin van de twintigste eeuw.
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In de late middeleeuwen onderhielden vooral kleine schepen de 
verbindingen tussen de steden rond de Zuiderzee. Zij vervoerden 
zowel personen als goederen (boter, kaas, turf en dergelijke). Voor 
het brouwen van bier werd ook schoon zoetwater aangevoerd. 
De schippers waren goed georganiseerd. In Hoorn bijvoorbeeld 
richtten zij in 1381 het Rijnschippersgilde op, dat het alleenrecht 
had op de beurtvaart Hoorn-Amsterdam. Ook de schippers van 
Enkhuizen en Medemblik hadden dit alleenrecht, waaruit blijkt dat 
Amsterdam in die periode nog niet zo invloedrijk was. 

Pas na enige tijd ontwikkelde zich hier ook internationale handel.
Waar de Hanzesteden aan de oostzijde van de Zuiderzee daar al in 
de veertiende eeuw volop in participeerden, kwam deze ontwik-
keling in de Hollandse steden pas in de loop van de vijftiende 
eeuw. Hollandse koopmannen omzeilden de handelsmonopolies 
van de Hanze door rechtstreeks handel te gaan drijven met steden 
die niet tot het Hanzeverbond behoorden; tegelijkertijd daagden 
ze de Hanze in zeeoorlogen uit – met succes. Vanaf het eind van 
de vijftiende eeuw was Amsterdam de belangrijkste stad voor de 
graanhandel uit het Oostzeegebied. Amsterdam overvleugelde 
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik dus al snel, maar ook die steden 
profiteerden van deze Europese handel. 

De belangrijkste handelsproducten waren bulkproducten: naast 
graan zout, hout en textiel. Zout werd uit Frankrijk en later uit 
Spanje gehaald en werd onder andere gebruikt voor het zou-
ten van haring, maar ook doorverkocht naar het noorden. Uit 
Noorwegen en later Zweden kwam hout mee terug voor bijvoor-

beeld de scheepsbouw. Die was in de zeventiende eeuw vooral 
gesitueerd in de Zaanstreek, maar ook in Hoorn stonden in die peri-
ode elf houtzaagmolens en waren verschillende scheepswerven. Uit 
de scheepvaartregisters van de Sont, het water tussen Denemarken 
en Zweden, blijkt dat de Hollanders rond 1500 de handel domineer-
den met jaarlijks 300 tot 400 schepen. Rond 1530 hadden ze meer 
dan 400 grote handelsschepen in de vaart, meer dan Engeland en 
Frankrijk tezamen.

Waar de handel van de Hollanders in de vijftiende en zestiende 
eeuw vooral bestond uit bulkhandel tussen Noord- en Zuid-
Europa, kwam in de zeventiende eeuw de intercontinentale handel 
op gang. In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC) opgericht. De VOC kreeg het Nederlandse monopolie op de 
handel ten oosten van Kaap de Goede Hoop. Het centrale bestuur 
werd gevormd door zeventien bewindhebbers, de Heren XVII 
genoemd. Daaronder stonden vier regio’s (Amsterdam, Zeeland, 
Maaze en West-Friesland) en zes kantoren of kamers, waaronder 
Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. De VOC-kamers van Hoorn en 
Amsterdam zijn nog te bewonderen, die van Enkhuizen is in de 
negentiende eeuw afgebrand. In 1621 volgde de oprichting van de 
West-Indische Compagnie (WIC) voor alle handel ten westen van 
de Kaap. De WIC bestond uit vijf kamers, waaronder Amsterdam 
en het Noorderkwartier. Het Noorderkwartier hield om beurten 
kantoor in Enkhuizen en Hoorn. Ook de WIC-kamers van Hoorn en 
Amsterdam zijn nog te bewonderen. De WIC werd echter nooit zo 
kapitaalkrachtig als de VOC. 

Afb. 12 De Batavia, een replica van een zeventiende-eeuws retourschip van de VOC.
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Minstens twee keer per jaar ging er een vloot naar de Oost. De 
schepen van het Noorderkwartier en Amsterdam vertrokken 
van de rede van Texel. Voor de grotere schepen (afb. 12) was de 
Zuiderzee namelijk niet diep genoeg en met name Pampus, de 
vaargeul voor de ingang van het IJ, was berucht. De handelswaren 
werden bij terugkomst met kleinere schepen over de Zuiderzee 
naar de VOC-pakhuizen vervoerd of het schip werd met scheeps-
kamelen over de ondiepten geloodst. Door deze handel met de 
Oost groeide peper uit tot een belangrijk exportproduct. Dit gold 
in mindere mate voor kaneel, kruidnagel, nootmuskaat, gember 
en indigo. Veel van deze Indische producten ging naar bestemmin-
gen in Zuid-Europa. Ondertussen bleef Holland ook niet-koloniale 
producten exporteren, zoals zout en in het achterland geprodu-
ceerde kaas.

Lange tijd waren de compagnieën belangrijke werkgevers in de 
steden langs de Zuiderzee. De schepen moesten worden bemand, 
de handel gesorteerd, gewogen en opgeslagen, en er moesten 
schepen worden gebouwd. De VOC beschikte over scheepswerven 
en lijnbanen (voor de productie van touw) in Amsterdam, Hoorn 
en Enkhuizen. De WIC had onder andere werven in Medemblik, 
Edam en Monnickendam. In de zeventiende eeuw groeiden alle 
steden langs de Zuiderzee, maar trok Amsterdam veruit de meeste 
internationale handel naar zich toe. In perspectief gezien: de han-
delsinkomsten van Hoorn en Enkhuizen (exclusief die van de VOC) 
bedroegen nog geen drie procent van die van Amsterdam. 

Naarmate de handel van de Hollandse steden in de loop van 
de vijftiende eeuw belangrijker werd, nam de behoefte aan 
bescherming met oorlogsschepen toe; de concurrentie voor 
de handel over zee was namelijk groot. Vanaf het einde van 
de zestiende eeuw werd de marine georganiseerd in de vorm 
van enkele ‘admiraliteitscolleges’, in onder andere Amsterdam 
en het Noorderkwartier. Het college van de admiraliteit van 
het Noorderkwartier was om de beurt gevestigd in Hoorn en 
Enkhuizen en had in beide steden en in Medemblik havens, 
werven en magazijnen. Van deze geschiedenis is weinig tast-
baars meer terug te vinden. In Hoorn staat nog het zogenoemde 
Admiraliteitspoortje, een poort die toegang verleende tot de 
Admiraliteit (het gebouw waar het admiraliteitscollege vergader-
de), en de Grashaven aldaar wordt nog wel de Admiraliteitshaven 
genoemd. 

Een andere vijand waar de schippers vaak mee te maken kregen, 
waren de weergoden: op de Zuiderzee kon het spoken. De bodem 
van het IJsselmeer ligt bezaaid met scheepswrakken uit verschil-
lende perioden en van verschillende groottes. Daarnaast liggen er 
vele vliegtuigwrakken. Het zijn niet alleen interessante archeolo-
gische objecten, maar ook allemaal persoonlijke drama’s. Om de 
navigatie te vergemakkelijken werden in de zeventiende eeuw op 
strategische locaties vuurtorens en lichtbakens gebouwd, eerst 

met vuur en later met elektrisch licht. De vuurtoren van Marken is 
daar een mooi voorbeeld van. Op zee werden om dezelfde reden 
bakens geplaatst. Enkhuizen had sinds 1574 het paalkistrecht voor 
de Zuiderzee. Daarmee was het verantwoordelijk voor de beton-
ning (het plaatsen van bakens of tonnen). In ruil daarvoor mocht 
het op alle schepen tol heffen. De betonningsloodsen bij de haven 
vormen nog een overblijfsel van deze taak.

Door toenemende concurrentie nam de Europese handel vanaf 
het midden van de zeventiende eeuw sterk af. Dit werd in 
Enkhuizen nog eens versterkt door het instorten van de haring-
visserij. De overgebleven handel en industrie concentreerden 
zich steeds meer in en rondom Amsterdam – de houtindustrie in 
de Zaanstreek werd bijvoorbeeld steeds belangrijker. De bevol-
kingsaantallen in de Zuiderzeesteden boven het IJ daalden sterk. 
De problemen werden nog enigszins verbloemd door de aan-
wezigheid van de VOC en WIC, maar toen ook deze aan het eind 
van de achttiende eeuw werden opgeheven, ging het helemaal 
mis. In Enkhuizen en in mindere mate in Hoorn werd een groot 
deel van de gebouwen in de binnenstad zelfs afgebroken. Een 
van de havens van Hoorn kreeg in die tijd een nieuwe naam, de 
Karperkuil, omdat karpers er meer gebruik van maakten dan 
schepen. 

Waar de internationale handel veelal via het buitenwater verliep, 
vonden de lokale handel en het personenvervoer plaats over het 
binnenwater. Voor de productie en het vervoer van kaas naar de 
kaasmarkten waren de binnenwateren bijvoorbeeld van groot 
belang. Op de overgangen van buitenwater naar binnenwater 
werden schutsluizen of overtomen aangelegd. De verregaande 
verzanding van de Zuiderzee maakte de binnenvaart steeds 
interessanter. Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw 
begon de aanleg van trekvaarten. In 1660 verbond een stelsel 
van trekvaartverbindingen tussen Buiksloot en Hoorn de steden 
Amsterdam, Monnickendam, Edam, Purmerend en Hoorn met 
elkaar. Om Amsterdam bereikbaar te houden legde men aan het 
begin van de negentiende eeuw het Noordhollandsch Kanaal 
aan. Daarbij maakte men deels gebruik van bestaande water-
wegen. Het kanaal loopt van Amsterdam-Noord via Purmerend 
en Alkmaar naar Den Helder. In 1826 begon de aanleg van het 
Goudriaankanaal, een kanaal door Waterland, tussen IJdoorn 
en Marken, vernoemd naar de bedenker. Doel was Pampus te 
vermijden en de verbinding tussen Amsterdam en de Zuiderzee 
te verbeteren. Het kanaal zou echter nooit worden voltooid, 
door technische problemen, hoge kosten en de daarmee gepaard 
gaande tegenstand. Het kanaal is weer gedempt, maar het tracé is 
nog duidelijk zichtbaar in het landschap. 
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Pampus
Iedereen kent wel de uitdrukking ‘Voor Pampus liggen’. Minder 
mensen weten dat die uitdrukking uit de scheepvaart komt. 
Vanaf de zeventiende eeuw voeren steeds grotere schepen naar 
Amsterdam, maar doordat de diepgang van de Zuiderzee beperkt 
was, moesten de schepen bij laag water soms letterlijk voor 
Pampus liggen. 

Pampus was een ondiepe stroomgeul in de Zuiderzee, juist vóór 
de ingang van het IJ. Het woord ‘pampus’ betekent ‘dikke brijige 
massa uit water en zand’ (vergelijk het Duitse Pampe). Dat duidt 
al op de problemen waarmee een doorvaart gepaard ging. De 
waterdiepte was sterk afhankelijk van eb en vloed, maar ook 
van de wind. Een langdurige, stevige zuidwestenwind kon het 
Zuiderzeewater naar de kust van Friesland opstuwen, waardoor 
Pampus en het IJ soms zelfs droogvielen. Dit waren echter extre-
me omstandigheden van tijdelijke aard. Kleine schepen konden de 
ondiepe vaargeul doorgaans prima bevaren.

Voor grotere en zwaarbeladen schepen was dat niet het geval; 
deze konden de ondiepte alleen met hoogwater of zelfs helemaal 
niet passeren. De scheepsvracht werd daarom vaak bij Texel over-
geladen op kleinere schepen. Om Pampus toch met de zwaarbe-
laden schepen uit Oost- en West-Indië te kunnen passeren vond 
men in 1688 het scheepskameel uit. Dat was een stelsel van twee 
pontons die aan weerszijden van een schip werden bevestigd, 
waardoor een schip minder diepgang kreeg (afb. 13). De hoeveel-

heid scheepskamelen was echter beperkt en de schepen op de 
rede van Texel moesten er vaak dagen op wachten. Om dezelfde 
reden werden uitvarende Indiëvaarders pas bij Texel bevoorraad, 
zodat ze zelfstandig de Zuiderzee konden overvaren. Vanaf 1824 
hoefden de schepen niet meer voor Pampus te liggen: de aanleg 
van het Noordhollandsch Kanaal maakte de tocht over de ondiepe 
Zuiderzee overbodig. 

Tegenwoordig kennen veel mensen Pampus als het forteiland voor 
de kust van Muiden. Officieel heet het echter Fort aan het Pampus. 
Het fort, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, was oorspron-
kelijk dus bedoeld om de vaargeul Pampus te bewaken en zo een 
aanval over water op Amsterdam te voorkomen.

Van de voormalige vaargeul resteren slechts de naam, het gezegde 
en de naam van het forteiland; de geul zelf is niet langer zichtbaar. 
Wel is de monding van het IJ nog altijd een ondiep gedeelte van 
het IJsselmeer of Markermeer. De waarde van Pampus als vaargeul 
zit hem dan ook niet in fysieke waarden die we voor de toekomst 
moeten behouden; er zijn geen aardkundige, architectuurhistori-
sche of esthetische waarden die worden bedreigd door het aan-
leggen van bijvoorbeeld windmolenparken of nieuwe eilanden. 
Het gaat bij Pampus vooral om het verhaal. En dat verhaal kan 
mogelijk inspireren bij nieuwe opgaven in het Markermeer. 

Vuurtoren Marken
Door zijn korte golfslag en verraderlijke getijdenstromen was de 
Zuiderzee gevaarlijk vaarwater. Talrijk zijn dan ook de verhalen 
over schipbreuken en omgekomen drenkelingen. Navigeren op de 
Zuiderzee gebeurde aan de hand van zogenoemde zeilaanwijzin-
gen die waren beschreven op een leeskaart (uitgeschreven kaart). 
Daarnaast maakte men gebruik van (pas)kaarten, scheepskompas 
en een peilstok (afb. 14). Verder waren de schippers afhankelijk 
van hun ervaring en de betrouwbaarheid van hun schattingen. 
Zij oriënteerden zich op bekende landpunten als kerktorens, 
molens en andere opvallende gebouwen. Vissers hadden geen 
navigatie-instrumenten aan boord en voeren puur op basis van 
deze merken aan de wal. De vaargeulen en ondiepten werden in de 
loop der tijd steeds meer gemarkeerd met tonnen en bakens. Vanaf 
de veertiende eeuw werd dat georganiseerd vanuit Kampen, later 
kregen Amsterdam (1527) en Enkhuizen (1573) het betonningsrecht 
in handen. Een ander hulpmiddel voor de navigatie op de Zuiderzee 
waren de vuurbakens langs de kust en op de eilanden. Zo had 
Wieringen al aan het einde van de zestiende eeuw enkele vuur-
bakens. In 1699 besloten de Staten van Holland tot de bouw van 
drie vuurbakens langs de Zuiderzeekust, één op het eiland Marken, 
één bij Durgerdam en één op de Gelderse Hoek ten noorden van 
Enkhuizen. De bakens hadden allemaal dezelfde vierkante bouw. 

Voorbeelden

Afb. 13 Een model van een VOC-schip met een scheepskameel.
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Van deze oorspronkelijke torens is alleen vuurtoren De Ven – de 
laatste van de drie – bewaard gebleven. De drie torens worden 
echter nog altijd gesymboliseerd door de drie kruizen in het wapen 
van de stad Amsterdam.

Op Marken werd de vierkante stenen toren in 1839 vervangen door 
een rond ijzeren exemplaar. Deze staat er nog steeds en staat door 
zijn vorm bekend als het ‘Paard van Marken’. Deze vorm heeft de 
toren niet altijd gehad: oorspronkelijk stonden de vuurtoren en 
lichtwachterswoning los van elkaar. In 1879 en 1900 werd de woning 
door kruiend ijs verwoest en pas in de twintigste eeuw kreeg het 
gebouw zijn huidige vorm. Inmiddels is het vermoedelijk de meest 
gefotografeerde vuurtoren van Nederland, zeker als hij, na een paar 
dagen strenge vorst en ijsvorming, wordt geteisterd door een muur 
van kruiend ijs. Hoewel hij tegenwoordig een rijksmonument is, 
heeft de toren zijn oorspronkelijk functie als baken voor de scheep-
vaart behouden. De vuurtorenwachter is tegenwoordig minder 
belangrijk geworden, omdat de toren sinds 1985 elektrisch licht 
heeft en het niet meer nodig is dagelijks een vlam aan te steken. 
Behalve door kruiend ijs wordt de architectuurhistorische en bouw-
kundige waarde van dit soort elementen niet bedreigd. Dit geldt 
niet voor de context van de gebouwen. De vorm en ligging in een 
geheel open (water)landschap maken dat de torens een beeldbepa-

lend object voor de omgeving zijn. Andersom is het uitzicht vanaf de 
toren zeer weids. Dit zijn eigenschappen die bij bepaalde inrich-
tingsmaatregelen in het geding kunnen komen en waar rekening 
mee kan worden gehouden.

Scheepslift Broekerhaven
Tegen de zin van de steden Hoorn en Enkhuizen kreeg Stede Broec 
– een verband tussen Grote Broek, Bovenkarspel, Lutjebroek en 
Hoogkarspel – in 1415 het recht op een haven. In 1449 kwam de 
Broekerhaven gereed. De haven is vermoedelijk altijd binnendijks 
geweest, maar het water lag wel op zeeniveau. Om overstromin-
gen te voorkomen kon men de havenmond ter hoogte van de dijk 
sluiten door middel van een keersluis, zoals ook nu nog het geval 
is. Om scheepverkeer tussen de Broekerhaven en het veel lager 
gelegen binnenwater mogelijk te maken legde men tussen de haven 
en de Westerwortelsloot een overtoom of overhaal aan. Wanneer 
dit is gebeurd, is niet duidelijk, maar in de zeventiende eeuw 
werden er al schepen overgezet. Dit gebeurde door de boten met 
een takel over de dijk te trekken. Daarvoor was een houten helling 
aangelegd, die met vet werd ingesmeerd. De angst van Hoorn en 
Enkhuizen voor concurrentie bleek ongegrond: de internationale 
handel ging aan de Broekerhaven voorbij; het werd vooral een 
haven voor de boeren en tuinders uit de regio. In 1862 werd de 

Afb. 14 Paskaarte van de Zuyder Zee van ca. 1695.



24
—

Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Noord-Holland  |  Voorbeelden

overtoom vernieuwd, maar werkte hij nog steeds op handkracht. 
In 1887 werd de overhaal onder stoom gebracht. In drukke tijden 
lagen er echter nog steeds rijen tuinders met hun platbodem te 
wachten tot ze werden overgehaald. 

In 1923-1924 kwam de huidige scheepslift gereed (afb. 15). De lift 
bestaat uit twee tegenovergestelde, U-vormige sluiskolommen 
met een stalen hijsinstallatie en een elektrische aandrijving. De 
schepen werden in een ijzeren kooi over de zeewerende dijk gehe-
sen, van het ene naar het andere water. De lift heeft dienstgedaan 
van 1924 tot 1969 en is daarna afgedankt, omdat het wegtrans-
port het vervoer van groenten had overgenomen. De lift raakte 
in verval, maar werd in 1993 gerestaureerd en wordt sindsdien 
gebruikt voor het overzetten van recreatievaartuigen tot 11 ton. 
De scheepslift in de Broekerhaven is de enige nog functionerende 
scheepslift in Nederland. In Amsterdam heeft tot 1959 een verge-
lijkbare scheepslift gestaan, maar deze is afgebroken. 
Van de traditionele overtomen, waarbij een schip met de hand of 
met een ander mechanisme over een dijk wordt getrokken, waren 
er in het verleden tientallen, maar deze zijn nagenoeg allemaal 
verdwenen. Bij Venhuizen is een van de laatste te bewonderen, 
maar deze is niet meer in bedrijf. Het goederenvervoer werd na de 
oorlog overgenomen door het wegtransport en de binnenvaart 
heeft zich aan de moderne tijd aangepast met grotere schepen en 
schutsluizen. Recent zijn bij Broek op Langedijk en in De Goorn 
overtomen aangelegd voor de recreatievaart.

De scheepslift van de Broekerhaven en de overtoom van 
Venhuizen zijn beide rijksmonumenten en worden als infrastruc-
turele objecten gekoesterd en behouden voor het nageslacht. In 
hun landschappelijke context kunnen zij op een mooie manier 
de geschiedenis van het transport over water vertellen. Op veel 
locaties waar overtomen zijn verdwenen, komt de naam nog terug 
in straatnamen, zoals de Overtoom in Amsterdam.

De opgaven in het IJsselmeergebied lijken op dit moment voor 
deze objecten geen bedreiging te vormen. Interessant is echter de 
huidige toepassing van dit soort objecten. De scheepslift heeft zijn 

oorspronkelijke vorm behouden, maar de functie is veranderd: hij 
dient niet langer de commerciële binnenvaart, maar de recreatie-
vaart. Op verschillende andere plaatsen in het land, waar beweeg-
bare bruggen of schutsluizen te duur zijn, worden moderne 
overtomen aangelegd om hoogteverschillen te overbruggen of 
obstakels te ontwijken.

Goudriaankanaal
Eeuwenlang vormde de ondiepe Zuiderzee een hinderlijke barrière 
voor de schipvaart naar Amsterdam. Door de groeide omvang 
van de schepen en het verzanden van de Zuiderzee waren de 
problemen aan het einde van de achttiende eeuw echter zo groot 
geworden, dat er een oplossing moest komen om de havens 
van Amsterdam te redden van de ondergang. Die oplossing was 
de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal, bedacht door Jan 
Blanken, rijksinspecteur van Rijkswaterstaat. Velen vonden het 
kanaal te lang en te smal voor een efficiënte handelsverbinding, 
onder wie Adrianus Goudriaan. Hij zag meer in het afdammen van 
het IJ en het graven van een nieuw kanaal tussen Durgerdam en 
Marken. De stad Amsterdam was echter tegen afsluiting van het IJ.
Na de watersnood van 1825, die grote delen van Waterland en de 
Zaanstreek onder water zette, vond de koning dat er iets moest 
gebeuren. Hij gaf Goudriaan opdracht om zijn plan te gaan uitvoe-
ren; het IJ moest worden afgesloten om in de toekomst overstro-
mingen te voorkomen. In 1826 werd begonnen met het uitzetten 
van het 150 m brede kanaal, dat in een bocht dwars over Marken, 
via Holysloot naar Durgerdam liep. Aan weerszijden werden sloten 
gegraven en in het midden kwam een vaart om de grond af te 
voeren. In de Gouwzee werden houten dammen geplaatst om de 
geul uit te baggeren. 

Amsterdam bleef zich echter verzetten tegen de afsluiting van 
het IJ en in de Tweede Kamer stuitten de hoge kosten van het 
project op verzet. Toen de gemeente Amsterdam akkoord ging 
met het aanleggen van de Wester- en Oosterdokken – een ouder 
plan van Willem I, dat de stad ook had tegengehouden –, besloot 
de koning de aanleg van het kanaal en de dam te staken. De dam 
in de Gouwzee werd gesloopt en het kanaal, dat op Marken was 

Afb. 15 Scheepslift in de Broekerhaven.
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al bevaarbaar was, werd grotendeels gedempt. In 1872 werd het 
IJ alsnog afgedamd door middel van de Oranjesluizen. Vier jaar 
later werd het Noordzeekanaal in gebruik genomen, waardoor 
Amsterdam, via een korte route, alsnog een volwaardige verbin-
ding met zee kreeg.

De begeleidende sloten van het Goudriaankanaal zijn grotendeels 
bewaard gebleven en in de verkaveling is het kanaaltracé nog 
goed te herkennen als een soort van litteken in het oorspronke-
lijke verkavelingspatroon (afb. 16). Het voormalige tracé staat niet 
onder druk door toekomstige inrichtingsmaatregelen en behoeft 
geen nadere bescherming. Het voormalige kanaaltracé kan moge-
lijk worden ingepast als locatie voor toekomstige verbindingen. 
Dit maakt het mogelijk het tracé te accentueren en de verka-
velingspatronen van het omringende landschap te ontzien. Er 
kunnen bijvoorbeeld wegen op of langs het tracé worden gelegd, 
zoals tussen Holysloot en Ransdorp al is gebeurd. Maar het tracé 
kan ook worden gebruikt voor de infrastructuur van toekomstige 
windmolenparken.

VOC-pakhuizen Hoorn
Het bestuur van de VOC bestond bij de oprichting in 1602 uit 
een centraal bestuur, gezeteld in Amsterdam, en zes kamers: in 
Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen. De 
activiteiten werden volgens een vaste verdeelsleutel over de kamers 
verdeeld: Amsterdam had de helft, Zeeland een kwart en Hoorn en 
de andere drie een zestiende. De bekendste Indiëgangers die Hoorn 
heeft voortgebracht, zijn Willem IJsbrantsz Bontekoe en Jan Pietersz 
Coen. De Kamer van Hoorn was in eerste instantie gevestigd in het 
oude Sint-Geertruidenklooster aan de Nieuwstraat. In 1676 was die 
locatie te klein geworden en werd een nieuw pand aangekocht, het 
nog altijd bestaande Oost-Indisch Huis aan de Muntstraat, waar 
eerst de Munt stond. Naast het bestuurshuis had de VOC aan de 
Buitenluiendijk een scheepswerf, waar tussen 1602 en 1794 zo’n 
honderd schepen zijn gebouwd. In dezelfde periode voeren 301 
schepen uit om voor de Kamer van Hoorn handel te drijven in Indië. 
Om de goederen op te kunnen slaan liet de VOC in 1605-1606 een 

pakhuis bouwen langs de Turfhaven aan de Onder de Boompjes. 
Vermoedelijk in 1610 werd aan de westzijde nog een pakhuis 
gebouwd, dat aanmerkelijk korter was dan het oudere. Het oudste 
pakhuis is in de jaren dertig van de zeventiende eeuw aan de 
achterkant uitgebreid. Beide pakhuizen hebben een vergelijkbare 
uitstraling met sierlijke trapgevels, waarbij de jongste een 
gevelsteen heeft met een voorstelling van twee zeventiende-
eeuwse driemasters. Naast deze pakhuizen heeft de kamer in 1670 
op de Modderbakken nog een pakhuis aangekocht met de naam 
De Lastdrager. Dit pakhuis is in de achttiende eeuw verkocht aan 
een particulier, maar is later in handen gekomen van de gemeente 
Hoorn, die er een hospitaal in vestigde. Later zijn er woningen in 
gebouwd. De twee pakhuizen aan de Turfhaven zijn bij de opheffing 
van de VOC ook in handen gekomen van de gemeente. Deze 
bouwde er woningen in voor gehuwde militairen. Na decennia van 
verval (afb. 17) heeft de Stichting Stadsherstel Hoorn de panden 
in 2003 gerestaureerd. Vanaf die tijd zijn ze het onderkomen van 
verschillende organisaties.

De pakhuizen aan de Turfhaven zijn om hun esthetische en 
architectuurhistorische waarden bestempeld als rijksmonument. 
Daarmee zijn die waarden geborgd voor de toekomst. Als ensemble 
met andere objecten in de historische binnenstad van Hoorn, zoals 
andere pakhuizen, de havens en bestuurshuizen, vertellen ze echter 
ook het verhaal van de (maritieme) handelsgeschiedenis van de stad 
Hoorn en in het bijzonder van de VOC en de WIC. Dat verhaal heeft 
positieve kanten, zoals de handelsgeest, daadkracht en durf van 
de eerste multinational, maar ook negatieve kanten als slavernij, 
kolonisatie en (handels)geweld. Objecten als pakhuizen kunnen in 
de context van de historische binnensteden langs de IJsselmeerkust 
dit verhaal vertellen en worden ingezet in de regionale branding 
van het gebied. 

Afb. 16 De aanleg van het Goudriaankanaal heeft zijn sporen achtergelaten in de 
verkaveling van Marken.

Afb. 17 Voormalige VOC-pakhuizen aan de Onder de Boompjes in 1940.
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4. Visserij

Verhaallijn

De ontdekking van het haringkaken in de veertiende eeuw mar-
keert een belangrijke ontwikkeling in de commerciële visserij in 
Nederland. Willem Beukelszoon uit Zeeuws-Vlaanderen wordt 
– althans in Nederland – gezien als uitvinder van het procedé. In 
Vlaanderen en Zweden werd echter al eerder haring gekaakt. Vóór 
de uitvinding van het kaken was de haring niet lang houdbaar. 
Door het verwijderen van de ingewanden, behalve de alvleesklier, 
bleef de haring langer vers en kon deze over langere afstanden 
worden vervoerd. Door de haring al op het schip te kaken (moge-
lijk wel een uitvinding van Beukelszoon) en te bewaren in een ton 
met zout kon het schip langer op zee blijven. Om dit mogelijk te 
maken bracht men grotere schepen in de vaart, de zogenoemde 
haringbuizen. Met deze zeilschepen konden de vissers tot ver 
boven Schotland haring vangen. De op de Noordzee gevangen en 
gekaakte haring werd in Zuid-Europees zout gepekeld en voor een 
groot deel weer geëxporteerd. De visserij, de handel en de diverse 
nevenbedrijven profiteerden van de export naar Noord-Duitse 
steden en het gebied van de huidige Baltische staten. 

In de zestiende en zeventiende eeuw waren de Hollanders 
de grootste producent van gezouten haring in Europa. Voor 
Enkhuizen was de haringvisserij lange tijd de belangrijkste inkom-
stenbron. De vissershaven van Enkhuizen bood plaats aan de 
grootste haringvloot van Holland. Op zijn hoogtepunt (rond 1600) 
bestond hij uit zo’n 300 schepen. De drie haringen in het wapen 
van de stad, maar ook de rijke architectuur van de verschillende 
gebouwen uit deze tijd herinneren aan deze bron van welvaart. 
Andere haringvloten rond de Zuiderzee lagen in Amsterdam, 
Marken, Hoorn en Medemblik. Vanaf de tweede helft van de 
zeventiende eeuw raakt de Hollandse haringvisserij in verval. 
De vissers hadden te lijden onder de binnen- en buitenlandse 
concurrentie, onder de migratie van de haringscholen naar andere 
locaties, maar bovenal onder het oorlogsgeweld op de Noordzee. 
Tijdens de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) werd een groot deel 
van de haringvloot van Enkhuizen vernietigd. De daaropvolgende 
oorlogen met Engeland en Frankrijk deden daar nog een schepje 
bovenop. In de Franse tijd en daarna werd vanuit Nederland 
nauwelijks meer op haring gevist. Rond 1850 hadden de Noorse 
en Schotse haringvissers ieder de helft van de markt in handen. 
Daarna ging de Nederlandse productie weer omhoog.

Een ander activiteit op zee waar de Hollanders zich in de 
zeventiende en achttiende eeuw mee bezighielden was de 
walvisvaart. Hoewel het gevaarlijk werk was, waren de winsten 
van een geslaagd jachtseizoen dermate hoog, dat er elk voorjaar 
weer schepen naar de Noordelijke IJszee uitvoeren. Amsterdamse 
kooplieden waren aan het begin van de zeventiende eeuw de 

initiatiefnemers van de eerste walvisvaarten. De gevangen 
walvissen, potvissen en robben leverden traan, baleinen of 
baarden, robbenvellen en diverse andere producten op. De traan 
werd gebruikt voor verlichting en was een belangrijk exportartikel. 
De baleinen verwerkte men in bijvoorbeeld jurken en korsetten. 
Aanvankelijk werden de walvissen vooral rondom Spitsbergen 
gevangen en daar aan wal gesleept. Op het eiland stichtten de 
walvisvaarders een nederzetting met de naam Smeerenburg. 
Aldaar kookten zij veel van het walvisvet tot traan. De 
producten verscheepten zij dan aan het eind van het seizoen 
naar Nederlandse havens. Vanaf omstreeks 1670 vingen zij de 
walvissen vaker op open water en brachten zij het spek mee om 
hier tot traan te koken. Er waren traankokerijen in onder andere 
Hoorn en Edam. Deze kokerijen leverden enorme stankoverlast 
en waterverontreiniging op, een reden waarom ze vaak buiten de 
steden stonden. 

Aan het einde van de negentiende eeuw werd de walvisvaart 
commercieel minder interessant, onder andere door 
overbevissing, en kwam er een eind aan deze activiteit. Behalve 
het verhaal is van deze geschiedenis langs de Zuiderzeekust weinig 
meer terug te vinden. 

Door de toevoer van water van de IJssel en andere, kleinere 
rivieren was de Zuiderzee tot de zestiende eeuw overwegend zoet 
en werd er vooral op zoetwatervissen en anadrome vissen gevist, 
zoals zalm, steur, snoek, spiering, aal en brasem. Een uitzondering 
was het noordelijke gedeelte waar vissers uit Enkhuizen al in 
de zestiende eeuw op haring konden vissen. In de loop van de 
zeventiende eeuw verzilte de binnenzee door een samenloop 
van omstandigheden steeds verder. Vanaf die periode kwamen 
zoutwatervissen als haring en ansjovis verspreid over de hele 
Zuiderzee voor. Beide soorten trokken in bepaalde perioden de 
zee binnen om te paaien. De haring in de Zuiderzee was echter 
van een ander ras dan die in de Noordzee en leende zich niet voor 

Afb. 18 Zicht op de aanvoer van ansjovis in de haven van Enkhuizen omstreeks 1935.
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het kaken. Als gevolg daarvan was de vis minder lang houdbaar 
en niet geschikt voor export. Dat gold niet voor gezouten ansjovis, 
die jaren houdbaar was en als delicatesse vooral naar Duitsland 
werd geëxporteerd. De ansjovis trok echter niet elk jaar in grote 
getalen de Zuiderzee op. Goede jaren werden afgewisseld met 
slechte jaren (afb. 18). Goede ansjovisjaren betekenden voorspoed 
voor de vissers en de aanpalende industrie. Naast haring en 
ansjovis werd de visserij op bot een belangrijke pijler van de 
Zuiderzeevisserij. 

De verschillende vismethoden op de Zuiderzee zijn onder te 
verdelen in het vissen met een gaand want (een net achter een 
schip) en het vissen met een staand want (een vast net). Probleem 
hierbij is dat het niet mogelijk is beide methoden tegelijkertijd in 
hetzelfde water toe te passen. Dat gaf regelmatig aanleiding tot 
problemen. 
Het meest gebruikte boottype aan de west- en zuidzijde van de 
Zuiderzee was de botter of kwak. Naar de verschillende werven 
waar de botters werden gebouwd, zoals Huizen, Monnickendam 
of Hoorn, waren Gooiers, Monnickendammers en Hoornse 
botters te onderscheiden. Op Wieringen maakten schelpdiervis-
sers op de Waddenzee gebruik van de Wieringer aak. Vanaf het 
einde van de negentiende eeuw voerden de boten lettertekens, 
die stonden voor de thuishavens van het schip, gevolg door een 
nummer. Marker schepen droegen bijvoorbeeld MK, schepen uit 
Huizen HZ en schepen uit Volendam VD. Samen met Durgerdam, 
Hoorn, Enkhuizen en Wieringen waren dat de belangrijkste vis-
sershavens langs de Zuiderzee in Noord-Holland (afb. 19). Op het 

hoogtepunt omstreeks 1890 had Volendam een visserijvloot van 
ongeveer 235 geregistreerde schepen. Een belangrijk voordeel 
voor de Hollandse havens aan de westwal ten opzichte van havens 
aan de oostwal was de beschutte ligging bij de overheersende 
westenwinden. 

In de vissersdorpen en -steden was aan de visserij een keten van 
handelaren en bedrijven verbonden. De vis werd verhandeld op 
vismarkten en later op visafslagen. In Hoorn heet het plein aan 
de haven waar de vis werd verhandeld, nog altijd de Vismarkt en 
in Monnickendam, Volendam en Enkhuizen zijn de visafslagen 
bewaard gebleven. Veel vis werd vervolgens gedroogd, gezou-
ten of gerookt. In Huizen is bijvoorbeeld een visrokerij bewaard 
gebleven. Deze is tegenwoordig in gebruik als atelier. Naast de 
verwerking van vis hadden veel bedrijven een rol in de toeleve-
ring van materialen, zoals zeil- en nettenmakerijen, touwslagers, 
scheepssmederijen en scheepswerven. Veel vissers hadden het 
niet breed en woonden in kleine vissershuisjes. Langs de hele kust 
zijn nog van deze kleine huisjes te vinden, soms van hout, zoals 
in Durgerdam, soms van steen, zoals in Huizen. In het buitenmu-
seum van het Zuiderzeemuseum zijn ook verschillende van deze 
huizen te bezichtigen.

Aan het einde van de negentiende eeuw was al sprake van een 
gestage afname van het aantal schepen dat viste op de Zuiderzee. 
Het aanleggen van de Afsluitdijk in 1932 zorgde er echter voor 
dat de Zuiderzee in korte tijd zoet werd. Belangrijke soorten als 
haring en ansjovis verdwenen daardoor voorgoed. Gesteund door 
de Zuiderzeesteunwet stopte een groot deel van de vissers in de 
jaren na de sluiting. De vissers die doorgingen verplaatsen hun 
visgronden naar de Noordzee of richtten zich vooral op paling en 
snoekbaars, die in het zoete water wel konden leven. Deze laatste 
vorm van visserij werd in 1970 voor een groot deel aan banden 
gelegd door een verbod op kuilvisserij – een actieve vorm van 
vissen, waarbij sleepnetten met een boot worden voortgetrokken. 
Tegenwoordig is alleen nog passieve visserij met fuiken of vaste 
netten toegestaan, en dat uitsluitend in bepaalde perioden.

Afb. 19  De vissersvloten van de belangrijkste Zuiderzeeplaatsen 1858-1939 
(naar Dorleijn 1982).
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Vissershaven van Volendam
Volendam behoort tot de Zuiderzeeplaatsen die vroeger voor-
namelijk bestonden van de visserij. Op historische kaarten uit de 
tweede helft van de negentiende eeuw bestaat het dorp uit niet 
veel meer dan een dam, een haven, een vuurbaak, een kerk en 
een rijtje huizen langs de dijk. Toch had het dorp op dat moment 
de grootste vissersvloot van alle dorpen en steden langs de 
Zuiderzee, waardoor het tegenwoordig een van de bekendste 
plaatsen langs het IJsselmeer is. 

De geschiedenis van Volendam begon kort na 1354, toen Edam een 
nieuwe, kortere verbinding naar de Zuiderzee kreeg, het Oorgat. 
De oude verbinding naar het zuiden via de E of IJe werd omstreeks 
1450 afgedamd met de Folle- of Follendam. De verbrede monding 
achter de dam werd het Voor-IJ of Volendammermeer genoemd. 
In 1462 werd het dorp Volendam voor het eerst in de bronnen ver-
meld, toen enkele vissers en boeren er belasting moesten betalen. 
Over de vroege geschiedenis is echter weinig bekend. Een bui-
tenhaven was er tot 1661 niet. Mogelijk sleepten Volendammers 
hun boten tot die tijd over de dijk, waar achter de dam een bin-
nenhaven was. Met de drooglegging van het Volendammermeer 
in 1632 kwam een einde aan die binnenhaven en hadden de 
Volendammers helemaal geen havengelegenheid meer. Blijkbaar 
was het op dat moment gewoonte om boten aan te leggen tegen 
de houten staanders van de dijk. Enige tijd later werd dat namelijk 
verboden door de stad Edam; de dijk zou erdoor beschadigen. 

In 1661 legden de Volendammers hun eerste buitenhaven aan. 
Voor het dorp legden zij twee pieren in zee en daartussenin bouw-
den zij een klein afslaghuisje. In 1718 vervingen zij deze haven 
alweer, vermoedelijk omdat ze te klein was geworden. Er werd 
een zeehaven gegraven met daaromheen een dijk die de haven 
beschermde tegen oosten- en noordoostenwinden. Het deel van 
de haven dat ten noorden van de huidige haveningang ligt, stamt 
waarschijnlijk uit die periode. Na enkele aanpassingen in de tus-
senliggende jaren werd de haven omstreeks 1884 fors uitgebreid 
en werd het zuidelijke deel van de havenkom uitgegraven. Vanaf 
die tijd was de haven van Volendam de thuishaven voor ruim 200 
vissersschepen die vooral visten op de Zuiderzee (afb. 20).

Bij de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 waren er nog ruim 120 
schepen in de vaart. Veel vissers stapten na de afsluiting over op 
snoekbaars en paling. Momenteel zijn vanuit Volendam nog geen 
tien vissersboten actief, maar de terugkomst van een boot is nog 
altijd een spektakel, waarvoor veel (internationale) toeristen naar 
het dorp komen. 

De haven van Volendam is tegenwoordig voor een groot deel in 

gebruik als recreantenhaven met de bijbehorende toeristische 
infrastructuur, een folkloristische hang naar het visserijverleden en 
natuurlijk verse vis. In andere handels- en vissershavens, uitge-
zonderd Urk waar de vissers de Noordzee op trokken, is het ver-
haal vergelijkbaar. In Huizen, Durgerdam, Monnickendam, Hoorn, 
Enkhuizen en Medemblik en op Marken en Wieringen is de visserij 
gemarginaliseerd of behoort zij het tot het verleden. 

Wat overblijft van de voormalige vissershavens is alleen het his-
torische verhaal. De havens zelf zijn in veel gevallen overgenomen 
door de recreatievaart en watersporters en voor een groot deel 
gemoderniseerd en uitgebreid. Daarnaast zijn de oude havens 
een belangrijk onderdeel van de toeristische infrastructuur en 
de branding van de regio. Tezamen met alle kleine bijbehorende 
elementen, zoals de visafslag, de aanlegbolders en dukdalven, 
is de ensemblewaarde van de havens hoog. Doordat de havens 
nog steeds (of weer) intensief worden gebruikt, is het onderhoud 
ervan voldoende geborgd. Bij eventuele modernisering of uit-
breiding van de havens is het van belang om het havengebied als 
ensemble te behouden. Ingrepen ten behoeve van de watervei-
ligheid, zoals dijkversterking of dijkverhoging, kunnen in de toe-
komst een bedreiging vormen voor de oude havens in het gebied. 
Bij de haven van Den Oever speelt dat momenteel al. In de nabije 
toekomst is dat voor de overige havens echter niet aan de orde. 

Vismarkt van Hoorn
In de binnenstad van Hoorn ligt in een bocht van de Appelhaven 
een klein plein dat Vismarkt heet. De geschiedenis van deze naam 
gaat terug tot aan het begin van de zestiende eeuw, om precies 
te zijn tot 1508. Vanaf dat moment verhandelden Hoornse vissers 
op dit plein de vis die ze hadden gevangen. Voordien gebeurde 
dat op de Roode Steen, een ander plein in de binnenstad. Het 

Voorbeelden

Afb. 20 Een luchtfoto van de vissershaven van Volendam in 1927 op en prentbriefkaart.
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nieuwe marktplein werd in 1560 vergroot door een stuk van de 
Appelhaven te dempen. 

Er wordt weleens gemeld dat de vissers hun vis tot aan de inge-
bruikname van de visafslag in 1912 op deze locatie aan wal brach-
ten en verkochten, maar dat is onwaarschijnlijk. Bij gebrek aan 
koeling was het vroeger namelijk van groot belang dat de vissers 
de vis levend aanvoerden. De vissers hadden vrijwel allemaal een 
bun aan boord met vers in- en uitstromend water. Daar bewaar-
den ze de vis in. Aan wal bewaarde men de niet direct verkochte 
vis in leefkaren en -korven, die in het water werden gehangen. 
Het grachtenwater was hoogstwaarschijnlijk niet geschikt om 
de vissen langere tijd in te bewaren. De vis werd elders in Hoorn 
gelost en vanaf daar naar de markt gebracht. Vanaf het einde 
van de zeventiende eeuw was het Visserseiland bij de huidige 
Grashaven de locatie voor die activiteit. De Hoornse vissers 
en viskopers waren lid van het Sint-Pietersgilde en een van de 
verplichtingen binnen het gilde was dat de handel op de Vismarkt 
moest plaatsvinden onder het toeziend oog van de keurmeester. 
Toen de gilden in de Franse tijd (eind achttiende eeuw) werden 
opgeheven, verviel deze verplichting en verplaatste de handel zich 
vermoedelijk naar het Visserseiland, waarmee de Vismarkt haar 
functie verloor. 

Dankzij zijn straatnaam is de herinnering aan de vismarkt in 
Hoorn levend gebleven. Dit is ook het geval in Purmerend, waar 
de  locatie van de vismarkt de naam Oude Vismarkt draagt. In ande-
re steden, zoals Medemblik, Enkhuizen en Amsterdam, zijn derge-
lijke namen niet meer in gebruik en is enkel op basis van historische 
bronnen nog aan te wijzen waar vroeger de vis werd verhandeld 
(afb. 21). De locaties waren vaak publieke open ruimtes of pleinen 
in de binnenstad die verschillende functies konden hebben. Bij deze 
elementen gaat het niet zozeer om de fysieke waarde (architectuur-
historisch of esthetisch), maar om het verhaal en de context. Dit 
kan van belang zijn voor de toeristische vermarkting van de regio. 
In Hoorn bijvoorbeeld wordt het verhaal verteld aan de hand van 
de straatnaam, maar het is ook mogelijk dit onderdeel van het vis-
serijverleden van de regio op andere manieren aan bezoekers over 

te brengen. In andere dorpen en steden zijn overigens verschillende 
straatnamen die aan andere onderdelen van het visserijverleden 
herinneren. In Enkhuizen loopt de Vissteeg van de haven naar de 
voormalige marktplaats en in Huizen vertellen de Vissersstraat, 
de Taanderstraat en de Hellingstraat hun verhaal.

Botter MK53 (Zuiderzeemuseum)
De Zuiderzeevisserij is onlosmakelijk verbonden met de botter, het 
bekendste type vissersschip. De botter wordt gekenmerkt door 
een platte bodem, een rondgebouwd, breed voorschip dat hoog 
oploopt om de zee te keren en dat is voorzien van een dek, en een 
laag, open achterschip om het visserstuig goed te kunnen hante-
ren. Het type ontstond in de achttiende eeuw uit enkele andere 
typen schepen, zoals de tochtschuit en het Zeeuwse waterschip. 
Afhankelijk van de herkomst variëren de hoogte van de kop, de 
diepgang en de hoogte en breedte van het achterschip. Zo bestaan 
er Huizer botters, Marker botters en de grotere Volendammer bot-
ters of ‘kwakken’. Na de afsluiting van de Zuiderzee zijn er amper 
nog botters gebouwd. Sommige bestaande zeilbotters werden 
omgebouwd tot motorbotter; nieuwe motorschepen werden 
steeds meer van ijzer gemaakt. 

Afb. 21 Vismarkt van Amsterdam.

Afb. 22 De MK53 in de schepenhal van het Zuiderzeemuseum.
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De MK53 was in 1962 de laatste zeilende visbotter van Marken en 
tevens het laatste visserschip van het eiland. Het schip is daarna 
een aantal jaren als pleziervaartuig gebruikt, waarna het in handen 
is gekomen van het Zuiderzeemuseum. Daar wordt het nog altijd 
tentoongesteld in de schepenhal (afb. 22). De MK53 is echter niet 
gebouwd op Marken, maar in Huizen als zogenoemde koopbotter. 
Vermoedelijk liep hij in 1911 van de helling en stond hij geregi-
streerd als HZ96. Een koopbotter was een snel schip waarmee 
men op zee vis overnam van andere botters om deze aan wal te 
verkopen. Om vissers tot onderhandse verkoop te bewegen voer-
den de schippers met de vlag in de top. Die streken ze pas als hun 
schip vol was. Tevens transporteerden zij met deze koopschuiten 
vis van visafslagen als Enkhuizen en Urk naar visverwerkende 
industrieën. Enkele jaren na de bouw werd het schip verkocht aan 
een garnalenkoker uit Harderwijk en voer het onder registratie-
nummer HK110. Na nog een aantal jaren als UK50 door het leven 
te zijn gegaan, werd het schip in 1938 verkocht aan de gebroeders 
Zeeman van Marken. Zij hebben met deze zeilbotter ruim 23 jaar 
het IJsselmeer bevaren (afb. 23).

Na de teloorgang van de Zuiderzee- en IJsselmeervisserij zijn 
de meeste botters en andere vissersschepen uit de havens 
verdwenen. Sommige schepen zijn aan hun lot overgelaten of 
zelfs gesloopt, anderen werden omgebouwd tot plezierjacht. 
Organisaties als de Vereniging Botterbehoud spannen zich al 
decennia in om dit varende erfgoed te behouden. Steeds meer 
schepen worden gerestaureerd (vaak door particulieren) en in de 
vaart gehouden. Jaarlijks worden zeilwedstrijden georganiseerd 
en er wordt zelfs enkele dagen op traditionele, folkloristische 
en educatieve wijze gevist. Inmiddels erkent ook de overheid de 

cultuurhistorische waarde van dit soort schepen en neemt zij ze als 
‘varend monument’ op in het Register Varend Erfgoed Nederland.
Er zijn dus al organisaties en particulieren die botters behouden 
en restaureren. Deze schepen hebben nauwelijks invloed op het 
huidige landschap. Binnen de oude vissershavens vormen de 
klassieke houten schepen echter een onmisbaar element in het 
ensemble en zorgen ze voor een karakteristieke sfeer. Hun aanwe-
zigheid en het verhaal dat ze vertellen zijn erg belangrijk voor de 
toeristische sector van de voormalige vissersdorpen en steden. 

Visafslag van Volendam
Onder aan de dijk en centraal aan de haven van Volendam 
staat de grotendeels houten visafslag van de Coöperatieve 
Afslagvereeniging G.A. ‘St. Vincentius’. Het gebouw uit 1934 
bestaat uit een houten dwarshuis met dakruiter en een diepe 
aanbouw. Het geheel rust op een betonnen onderbouw van 
palen en balken en is vanaf de dijk via trappen bereikbaar. In zijn 
functionele, sobere, zakelijk-expressionistische stijl met gebruik 
van streekeigen elementen is het een zeldzaam en gaaf bewaard 
gebleven gebouw. Het heeft duidelijk esthetische en architectuur-
historische waarden en is dan ook niet voor niets bestempeld tot 
rijksmonument. 

De context en het verhaal achter de visafslag (of beter gezegd: 
de coöperatie) zijn echter minstens zo interessant. Nadat in de 
Franse tijd de verplichting was opgeheven om de gevangen vis 
op de markt te verkopen, werd de haven ook de locatie van de 
vishandel. Handelaren kochten rechtstreeks van vissers en hadden 
daardoor relatief veel macht. Rond 1900 werden in de havens rond 
de Zuiderzee, vaak op initiatief van de vissers, verschillende visaf-
slagen opgezet. De visafslag werd de bemiddelaar tussen visser en 
handelaar en moest zorgen voor een eerlijkere prijs. 
In Volendam was het de gemeente die in 1901 met instem-
ming van de vissers het initiatief nam tot oprichting van de 
Gemeentelijke Visafslag. Op de huidige locatie verrees een 
afslag; de winsten van de afslag zouden ten goede komen aan de 
gemeenschap. Dat was geen overbodige luxe: de meeste straten 
waren op dat moment nog niet verhard en veel mensen leefden in 
erbarmelijke omstandigheden. 

In de volksmond werd de afslag echter al gauw ‘de gemene afslag’ 
genoemd. De burgemeester zetelde in Edam en de Volendammers 
verdachten hem ervan de visafslag als privéonderneming te 
exploiteren en winsten in eigen zak te steken. Na herhaaldelijk 
tevergeefs bezwaar te hebben gemaakt, besloten de vissers in 
1918 een eigen coöperatieve afslag op te richten. Deze zou geen 
winstoogmerk hebben en volledig in dienst staan van de samenle-
ving. De vissers bereiden de oprichting van de afslag in het diepste 
geheim voor, regelden een provisorische behuizing en vroegen 
om koninklijke goedkeuring. Daardoor kon de gemeente wettelijk 
geen bezwaar meer maken tegen de concurrerende visafslag en 

Afb. 23 De MK53 aan het eind van zijn werkzame leven.
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was de oprichting van de Coöperatieve Afslagvereeniging G.A. ‘St. 
Vincentius’ een feit. 

Al snel kwam de Gemeentelijke Visafslag zonder aanvoer te zitten 
en bleek de provisorische behuizing van de coöperatie te klein. 
Brutaal genoeg dienden de vissers bij de gemeente het verzoek 
in om het gebouw van de Gemeentelijke Visafslag af te staan aan 
de coöperatie. De gemeenteraad keurde dit goed, ondanks enige 
tegenwerking. Het oude gebouw van de Gemeentelijke Visafslag 
werd in 1934 vervangen door het huidige houten gebouw (afb. 24). 
In de jaren negentig is de visafslag zijn functie grotendeels verlo-
ren. Incidenteel wordt er nog vis geveild, maar tegenwoordig is 
het gebouw in gebruik als huisvesting voor de havenmeester. Het 
centraal gelegen karakteristieke gebouw vormt een herkennings-
punt voor de bezoekers. 

Hoewel niet elke visafslag een dergelijk verhaal kent, vormen 
visafslagen vaak wel een centraal punt in de havens. De Stegh, 
de voormalige visafslag in Monnickendam, is recent gerenoveerd 

en is de thuisbasis van de plaatselijke historische vereniging. Het 
gebouw en de bijbehorende steiger vormen het middelpunt van 
de Monnickendammer visdagen. Voor Medemblik en Enkhuizen 
geldt iets vergelijkbaars. Soms is het gebouw architectuurhisto-
risch of esthetisch het behouden waard, maar wat altijd telt is de 
geschiedenis van het gebouw. Binnen het thema visserij spelen 
de visafslagen een centrale rol en in die rol is goed bruikbaar in de 
toeristische branche en in de regionale branding van het gebied.

Visrokerij in Huizen
Huizen behoorde aan het einde van de negentiende eeuw tot 
de vijf havens met de grootste Zuiderzeevloot. Het dorp ligt op 
het noordelijkste puntje van de Gooise heuvelrug, op de zoge-
noemde zuidwal van de Zuiderzee. Het dorp kreeg pas in 1854 

Afb. 24 Visafslag Volendam.
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een eigen haven. Tot die tijd lagen de schepen voor de kust voor 
rede en werden ze ’s winters in de naburige havens opgelegd. Men 
loste de schepen door met paard en wagen de zee in te rijden. 
Dit gebeurde tot de Franse tijd illegaal, want officieel moest de 
vangst in een waterstad met stapelrecht worden opgebracht. Erg 
streng was men hier blijkbaar niet in. Na de opening van de haven 
groeide de hoeveelheid schepen fors en op het hoogtepunt van 
de Zuiderzeevisserij, aan het einde van de negentiende eeuw, was 
Huizen de thuishaven van ruim 160 botters. 

Opvallend is de grote hoeveelheid visverwerkende bedrijven in 
het dorp in die tijd. Huizen had achttien rokerijen (‘hanges’) om 
de Zuiderzeeharing tot bokking te verwerken. Een groot deel van 
deze bokking werd vervolgens naar Duitsland geëxporteerd. In de 
rokerijen maakten vrouwen de haring schoon en regen zij ze aan 
het spit (het spieten); vervolgens hingen de mannen de vissen in 
de rookgangen. Door de grote hoeveelheid rokerijen in Huizen 
stond het dorp in de winter en het voorjaar blauw van de rook. 
Na de afsluiting van de Zuiderzee ging het snel bergafwaarts met 
de visserij in Huizen. In 1961 is de laatste visser gestopt. Van de 
visverwerkende industrie in het dorp resteert weinig meer dan 
enkele gebouwen.

Een van de overgebleven gebouwen is de voormalige rokerij van 
de familie Regtdoorzee, die werd gebouwd in 1859. De rokerij ligt 
aan de westelijke havenkade, waar na de aanleg van de haven een 
reeks rokerijen werd gebouwd (afb. 25). 

Net als andere Huizer visrokerijen bestaat het gebouw uit drie 
evenwijdige hallen van gelijke lengte. In het voorgebouw werd 
de vis gespiet, in de middelste hal bevonden zich de rookruimten 
met schoorstenen en in het achtergebouw stonden de paarden en 
karren. Daarnaast heeft het gebouw nog een kortere vierde hal, 
waar hoogstwaarschijnlijk een mandenmakerij was gevestigd. 
De rokerij werd in 1927 gesloten, waarna het gebouw in gebruik 
is geweest bij verschillende aardewerkfabrieken. In 1987 is het 
gebouw gerestaureerd en in gebruik genomen als restaurant en 
tentoonstellingsruimte. 

Als relatief gaaf bewaard gebleven restant van de 
visverwerkende industrie in Huizen, die in de tweede helft van 
de negentiende eeuw opkwam, is het gebouw van cultuur- 
en architectuurhistorische waarde. Met zijn beeldbepalende 
ligging aan de oude vissershaven heeft het ook een grote 
ensemblewaarde. Tot dit ensemble behoort ook het immateriële 
erfgoed van het visserijverleden van het dorp. Dit wordt net als 
de overige voorbeelden bij dit thema niet direct bedreigd door de 
inrichtingsopgaven in het gebied. Dit thema biedt kansen voor de 
regionale branding van de streek. Dit dient zorgvuldig te gebeuren 
om Disneyficering en/of geschiedvervalsing te voorkomen. 

Afb. 25 De voormalige visrokerij van de familie Regtdoorzee.
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Verhaallijn

Rond 500 n.Chr., aan het begin van de middeleeuwen, werd 
Noord-Holland, net als de rest van het Nederlandse kustgebied, 
bewoond door Friezen. In Noord-Holland woonde de bevolking 
in kleine nederzettingen op de hoger gelegen zandgronden, in 
plaatsen als Hippolytushoef op Wieringen en Huizen in het Gooi. 
In de loop van de vroege middeleeuwen werd de Friese bevolking 
onderworpen door de Franken. De Frankische koning Pepijn II 
versloeg de Friese koning Radboud in 695; deze moest zich daarop 
terugtrekken ten oosten van het Vlie, in de huidige provincie 
Friesland. Vanaf dat moment stond de gehele Nederlandse west-
kust onder Frankische heerschappij. 

De Franken brachten in hun kielzog ook het christendom naar 
Noord-Holland. Een belangrijke missionaris in het gebied was 
Willibrord. Hij werd in 695 gewijd tot de eerste bisschop van 
Utrecht. Vermoedelijk stichtte hij in Heiloo en Velsen de oudste 
kerken van Noord-Holland. Lange tijd was de kerk vooral iets 
voor de elite. In een groot gebied als Noord-Holland stond maar 
een handvol kerken, die allemaal in bezit waren van de stich-
ters, dat wil zeggen de regionale elite of het bisdom Utrecht. De 
parochievorming, waarbij dorpen een eigen kerk bouwden en 
inwoners persoonlijk betrokken raakten, vond pas plaats vanaf 
de elfde eeuw. Een mooi voorbeeld daarvan is de oude tufstenen 
kerk uit de elfde eeuw gewijd aan Sint-Michaël in Oosterland op 
Wieringen. 

Vanaf de Frankische tijd zorgde de ontginning van het veen voor 
uitbreiding van het landbouwareaal en een vergrote voedsel-
productie. Dat betekende een sterke groei van de bevolking. De 
veenboeren woonden eerst nog verspreid over hun ontginningen, 
maar in de loop van de twaalfde en dertiende eeuw ontstonden 
lineaire streek- of wegdorpen, vaak aan weerszijden van een kerk. 
Op sommige locaties werd de wateroverlast op den duur te groot 
en wierpen de bewoners terpen op om droge voeten te houden. 
De terpen (werven) op Marken zijn hier een goed voorbeeld van. 
Omstreeks het jaar 1000 kwam de wereldlijke (bestuurlijke en 
rechterlijke) macht over Holland in handen van de graven van 
Holland. Na verloop van tijd begonnen deze graven hun eigen 
politieke agenda te bepalen, trokken ze de macht naar zich toe 
en probeerden ze gebieden van onder andere de bisschop van 
Utrecht in bezit te krijgen. Bij het bestuur van het graafschap 
schakelden de graven leenmannen in, die zij paaiden met leen-
goederen en heerlijke rechten. Deze interne politiek werkte niet 
altijd en overal even goed. Vanaf het einde van de elfde eeuw 
gedroegen de West-Friezen zich onafhankelijk en wilden zij geen 
belasting meer betalen. De graven van Holland en de West-Friezen 
vochten in deze periode verschillende oorlogen uit, tot Floris V in 
1297 bij Vroonen de strijd in zijn voordeel besliste. Hij liet daarop 
in Medemblik kasteel Radboud bouwen, een dwangburcht om 

Afb. 26 Kasteel Radboud.
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de West-Friezen onder de duim te houden (afb. 26). Een paar 
decennia eerder had de graaf Amstelland, Waterland, het Gooi 
en Woerden ontnomen van de bisschop van Utrecht. Ter verdedi-
ging daarvan liet hij het Muiderslot bouwen op een strategische 
plek aan de monding van de Vecht, een belangrijk vaarroute 
naar Utrecht. 

Van de steden die in de loop der tijd langs de westelijke oevers van 
de Zuiderzee zijn ontstaan, lijkt Medemblik de oudste geschie-
denis te hebben. Waar steden als Enkhuizen, Hoorn, Edam, 
Monnickendam en Amsterdam zijn ontstaan rond de dertiende 
eeuw, wordt Medemblik al in de tiende eeuw vermeld als villa 
Medemalacha. Uit geschreven en archeologische bronnen is 
gebleken dat de stad zowel kerkelijk als commercieel een belang-
rijke centrumfunctie vervulde in West-Friesland. 

Over handel in deze steden wordt uitgebreid gesproken in een 
ander hoofdstuk, maar voor alle genoemde steden uit de dertien-
de eeuw geldt dat ze zijn ontstaan bij een natuurlijke waterloop 
die op die plaats in de Zuiderzee uitmondde. De waterloop werd 
meestal afgedamd, vandaar de vele zogenoemde damsteden. In 
de loop van de dertiende of veertiende eeuw kregen de meeste 
steden stadsrechten en moesten ze zich kunnen verdedigen tegen 
aanvallen van buiten. Rondom de steden werden stadsmuren en 
stadspoorten opgetrokken, zoals in Edam op een paar plaatsen 
nog is te zien. Ook de Hoofdtoren in Hoorn en de Dromedaris 
in Enkhuizen maakten onderdeel uit van dit soort muren. Door 
de opkomst van steeds zwaarder geschut werden de muren in 
de loop van de zestiende eeuw vervangen door stadswallen met 
daaromheen grachten, zoals in Monnickendam nog mooi is te 
zien. Het hoogtepunt van dit soort vestingwerken lag rondom de 
oude binnenstad van Amsterdam. 

Tijdens de Opstand tegen de Spanjaarden in de zestiende eeuw 
bleek het onder water zetten (inunderen) van gebieden rondom 
dit soort vestingwerken bijzonder effectief. Toen de Republiek in 
het rampjaar 1672 werd aangevallen door verschillende partijen, 
besloot zij dan ook tot het aanleggen van een verdedigingslinie 
die bestond uit een strook met gebieden die bij nood onder water 

konden worden gezet, en bijbehorende vestingwerken. Deze linie 
wordt tegenwoordig aangeduid als de Oude Hollandse Waterlinie. 
De vestingsteden Muiden en Naarden en het daaromheen lig-
gende gebied maken deel uit van deze waterlinie, die loopt van 
de Zuiderzee naar de Merwede. 

Na de Franse tijd besloot de Nederlandse regering om de stad 
Utrecht ook achter de inundatielinie te leggen en ontstond de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aan het einde van de negentiende 
eeuw werd daar de Stelling van Amsterdam aan toegevoegd, een 
inundatiegebied met een serie verdedigingswerken rondom de 
stad (afb. 27). Ten zuiden van Pampus, een vaargeul in het IJ voor 
de kust van Amsterdam, werd een forteiland aangelegd, Fort 
Pampus. Om het schootsveld rondom de vestingwerken vrij te 
houden was in de zogenoemde Kringenwet (1814) geregeld dat 
er geen stenen huizen mochten worden gebouwd binnen een 
bepaalde afstand van de linies. Rondom Muiden, Naarden en 
Weesp zijn nog enkele zogenoemde houten kringenwetwoningen 
te vinden die snel af te breken waren.

De handel van de Zuiderzeesteden zorgde in de Gouden Eeuw 
voor grote rijkdom in het gebied. De weelde die daarmee gepaard 
ging, is in sommige dorpen en steden nog goed terug te zien aan 
publieke gebouwen uit die tijd. De zestiende- of zeventiende-
eeuwse raadhuizen, waaggebouwen, polderhuizen en water-
schapshuizen zijn opgetrokken in renaissance- of classicistische 
stijl en vormen opvallende elementen in het straatbeeld. Het 
koggehuis van Venhuizen uit 1662, dat later als raadhuis werd 
ingericht, het raadhuis van Winkel uit 1599 en het polderhuis van 
de Wieringerwaard uit 1611 zijn daar mooie voorbeelden van. De 
neergang van de handel en de visserij vanaf het midden van de 
zeventiende eeuw trof de steden ten noorden van het IJ zwaar. De 
bevolking trok weg en in de achttiende en negentiende eeuw werd 
een deel van de oude binnensteden zelfs afgebroken. 

Buiten de steden leefden de meeste mensen van het boerenbe-
drijf. In de veengebieden was akkerbouw in de middeleeuwen 
door bodemdaling al niet meer mogelijk en ging het vooral om 
veeteeltbedrijven. De belangrijkste producten van deze bedrijven 

Afb. 27 Fort Spijkerboor in de Beemster, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.
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waren boter en kaas. In de zandgebieden van Wieringen en het 
Gooi en in West-Friesland – dat een kleigebied was doordat het 
veen daar grotendeels was verdwenen – waren veel gemengde 
bedrijven. In West-Friesland waren tevens veel tuinders actief. 

De boerderijtypen in het gebied zijn geografisch als volgt onder 
te verdelen. Ten noorden van het IJ staan vooral boerderijtypen 
uit de Friese huisgroep, zoals verschillende typen stolpboerde-
rijen en de boerderijen van het Wieringer type. De speciaal voor 
de Wieringermeerpolder ontworpen Wieringermeerboerderijen 
behoren ook tot deze groep. Ten zuiden van het IJ en op de 
zandgronden van het Gooi staan met name boerderijen van 
de Hallehuisgroep. In het arme en drassige Waterland werden 
veel houten boerderijen en huizen gebouwd. Durgerdam, dat 
bekend staat om zijn houten huizen, is bestempeld tot beschermd 
dorpsgezicht; veel houten huizen daar zijn rijksmonumenten. 
Vermoedelijk bouwde men in hout omdat de bodem te slap was 
voor stenen gebouwen, maar ook omdat hout makkelijk te verkrij-
gen was bij de houtzagerijen in de Zaanstreek.

Dat voor de Wieringermeerpolder speciale boerderijen werden 
ontworpen is niet vreemd, gezien de enorme staatsbemoeienis bij 
de inrichting van de polder. Met de problemen na de drooglegging 
van het Haarlemmermeer (1852) nog in het achterhoofd, werd bij 
de inrichting van dit nieuwe land niets aan het lot overgelaten. De 
Voorlopige Directie van de Wieringermeer had de opdracht alles 
in goed banen te leiden. Zij begeleidde niet alleen de uitgifte van 
cultuur- en bouwgronden, maar zorgde ook voor bebossing en 
beplanting, woningbouw, de aanleg van waterleidingen, elektri-
citeit, het onderwijs en medische en godsdienstige verzorging. 
De nieuwe bewoners werden zorgvuldig geselecteerd om zo een 
afspiegeling te vormen van de Nederlandse samenleving. 

Nadat de handel en visserij in de negentiende eeuw al waren 
gemarginaliseerd, bracht het afsluiten van de Zuiderzee door mid-
del van de Afsluitdijk de genadeklap. Waar voorheen de meeste 
mensen werkzaam waren in de landbouw, visserij en handel, 
vond nu een sterke verschuiving plaats naar de dienstensector. 
Inmiddels hebben de oude binnensteden hun functie voor de han-

del en visserij verloren. Industrie en handel zijn veelal verplaatst 
naar de randen van de steden en de binnensteden zijn in veel 
gevallen toeristisch van belang geworden. De voormalige havens 
zijn omgebouwd tot recreatiehavens. Daarbij wordt in de steden 
de voormalige Zuiderzeecultuur (handel, visserij, klederdracht, de 
palingsound, etc.) ingezet als trekker. Dat deze traditionele cultuur 
in trek is, is niet nieuw. Al vanaf de negentiende eeuw brachten 
vele kunstenaars vanuit de steden een bezoek aan het gebied, 
om de schilderachtig dorpen en steden met hun traditionele 
cultuur vast te leggen. Aan het einde van de negentiende eeuw 
creëerde Leendert Spaander in zijn huis in Volendam een gelegen-
heid voor kunstenaars om te werken. Later opende hij een hotel 
met als doel er een kunstenaarskolonie te stichten. Het hotel staat 
nu bekend als Art-Hotel Spaander.
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Muiderslot 
Het Muiderslot heeft in de vaderlandse geschiedenis een 
belangrijke rol gespeeld. Over de vroegste geschiedenis van 
het Muiderslot bestaat echter nog veel onduidelijkheid. We 
weten dat Floris V als graaf van Holland en heer van Friesland 
na veel politiek gekonkel en verschillende veldtochten de regio’s 
Amstelland, Waterland, het Gooi en Woerden wist te ontnemen 
van de bisschop van Utrecht. Om deze gebieden te beschermen en 
tegelijkertijd tol te heffen op de scheepvaart liet hij vermoedelijk 
omstreeks 1285 een kasteel bouwen op een zandbank in de mon-
ding van de Vecht. Dat hij daarmee meteen de scheepvaart van en 
naar de stad Utrecht kon controleren, zal zeker hebben meege-
speeld. Lang heeft hij er zeker niet van genoten, want in 1296 werd 
hij bij Muiderberg uit wraak vermoord door enkele edelen. De 
moord is een bekend verhaal uit de Nederlandse geschiedenis en 
is daarna nog vaak bezongen, beschreven of nagespeeld.
Wat er na de dood van Floris V met het kasteel is gebeurd, is 
onduidelijk. Sommige onderzoekers gaan ervan uit dat het kasteel 

als vrij snel werd afgebroken en dat aan het einde van de veertien-
de eeuw op de fundamenten weer een nieuw kasteel is gebouwd 
om wederom dienst te doen in schermutselingen tussen Holland 
en Utrecht. Anderen gaan ervan uit dat het kasteel nooit is afge-
broken en dat het huidige kasteel in de basis dus dertiende-eeuws 
is. Gezien de overeenkomsten met kasteel Radboud, de dwang-
burcht die Floris V liet bouwen om de West-Friezen onder de duim 
te houden, is dat laatste het meest waarschijnlijk. Het kasteel 
heeft namelijk een vierkante grondvorm met op iedere hoek een 
toren, een vorm die in de dertiende eeuw niet ongebruikelijk was. 
Nadat de rust tussen Utrecht en Holland was wedergekeerd heeft 
het nog een rol gehad in de Tachtigjarige Oorlog, waarbij het werd 
versterkt met aarden wallen en bastions. In de eeuwen daarna 
heeft het kasteel met name bekendheid verworven als woonplaats 
van P.C. Hooft, historicus, dichter en toneelschrijver, alsmede drost 
van Muiden en baljuw van Naarden. In zijn rol als drost en baljuw 
mocht hij het slot bewonen.

Voorbeelden

Afb. 28 Het Muiderslot in de jaren vijftig.
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Het gebouw is inmiddels bestempeld tot rijksmonument en rijks-
museum. Dat de monumentale waard niet altijd werd onderkend 
blijkt wel uit een advertentie uit 1825, waarin Domeinen het kas-
teel ter afbraak te koop aanbood om de financiële problemen van 
het Rijk te verlichten. Het kasteel is echter gerestaureerd en staat 
nog altijd aan de oever van het IJsselmeer, aan de monding van de 
Vecht (afb. 28). Het omliggende veenlandschap is relatief open, 
gelijk aan de oorspronkelijke context van het kasteel. Het kasteel 
speelt daardoor een beeldbepalende rol in de omgeving, zeker 
vanaf het water gezien. Tegenwoordig wordt het als museum 
geëxploiteerd en ontvangt het vele bezoekers uit binnen- en 
buitenland.

De esthetische en historische waarden van de kastelen in het 
gebied spreken voor zich en staan niet onder druk; de gebouwen 
zullen nu niet meer worden afgebroken en het zijn belangrijke 
toeristische trekpleisters. De bedreigingen betreffen vooral de 
ruimtelijke context. Het grotendeels open landschap waarin bij-
voorbeeld het Muiderslot zich bevindt, is van groot belang, zowel 
voor de beeldbepalende rol die het kasteel speelt in de omgeving 
als voor het uitzicht vanaf het kasteel. Toekomstige ruimtelijk 
inrichtingsmaatregelen in de context van dit soort kastelen zou-
den daar rekening mee moeten houden en goed moeten worden 
ingepast.

Vestingwal van Monnickendam
Net als veel andere steden lang de Zuiderzee kreeg 
Monnickendam in de veertiende eeuw (1356) stadsrechten. 
Gebruikmakend van dat recht zullen de bewoners al gauw muren 
rondom de stad hebben gebouwd. De stad was toen nog een 
stuk kleiner dan het gebied dat nu binnen de vestinggracht 
ligt. De stadsmuren zijn verschillende malen verlegd en dat is 
ook te zien aan de straatnamen in de binnenstad. De namen 
Oudezijdsburgwal, Nieuwezijdsburgwal en Niesenoortsburgwal 
duiden op een oude wal of muur. Bij de vier toegangswegen ston-
den poorten die de toegang tot de stad beveiligden: de Nieuwe 
of Amsterdamse Poort, de Noordeinder Poort, de Zaksteegpoort 
en de Zuideinder Poort. In de loop van de zestiende eeuw boden 
de stadsmuren onvoldoende bescherming tegen nieuwe wapens 
en oorlogsmethoden. Daarom werden ze vervangen door aarden 
wallen en bastions met daaromheen een gracht. Van de stads-
muur is nu alleen nog bij de Niesenoortsburgwal een restant 
zichtbaar. Bij opgravingen in de jaren tachtig kwam echter aan het 
licht dat onder sommige delen van de vestingwal nog funderings-
resten van stadsmuren aanwezig zijn. Op basis van deze vondsten 
is recent een rondeel van de oude stadsmuur gereconstrueerd. 

Als verdedigingswerk heeft de vesting van Monnickendam nooit 
haar waarde kunnen bewijzen: nooit is er een vijand voor de deur 
verschenen. Met de neergang van de stad vanaf de zeventiende 
eeuw werden ook de vestingwerken minder van belang. De stads-

poorten werden al in de zeventiende en achttiende eeuw afgebro-
ken en de aarden wallen zijn deels afgegraven. De grachten zijn op 
sommige plaatsen vergraven, maar ze tonen nog goed de oude 
plattegrond van de vesting. De grachten en restanten van de oude 
wallen zigzaggen rondom de oude binnenstad. Op de oude ves-
tingwerken, aan de binnenkant van de grachten, ligt tegenwoordig 
een wandelpad, waardoor de oude vesting nog goed te beleven is. 
Interessant is dat de stadswal van Monnickendam de stad in 1916 
heeft beschermd tegen de overstromingen vanuit de Zuiderzee. 
De stad lag een stuk hoger en tussen de vestingwallen en had 
daardoor minder last van de overstroming (afb. 29). Andere ves-
tingsteden langs de westkant van de Zuiderzee waren Naarden, 
Muiden, Amsterdam, Edam, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.

Afb. 29 Monnickendam tijdens de overstromingen van 1916.

De belangrijkste overgebleven fysieke waarden van deze vesting-
werken zijn de karakteristieke vormen en het reliëf. Belangrijk 
daarbij is dat ze allemaal nog in hun context liggen. Ze vormen 
ensembles met de oude binnensteden die ze moesten bescher-
men, en die ensembles vertellen de verhalen van de verdedi-
gingsgeschiedenis van de steden. Tot die ensembles behoren 
ook de torens en stadspoorten, zoals de hoofdtoren in Hoorn en 
de Dromedaris in Enkhuizen. Als gevolg van stadsuitbreidingen 
vormen de vestingwerken vaak een onbebouwd en open gebied. 
Daardoor accentueren ze de grens tussen de binnenstad en de rest 
van de stad. Bij deze elementen is het van belang om de vorm en 
het reliëf zoveel mogelijk in stand te houden en mogelijk zelfs te 
restaureren. En om het verhaal van de vestingwerken te kunnen 
blijven vertellen is het belangrijk om ze onbebouwd en toegan-
kelijk te houden of te maken. Daarmee kunnen de vestingwal-
len een belangrijke rol spelen in de beleefbaarheid van de oude 
binnensteden. 
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Raadhuis van Ransdorp 
Reizigers die in de zeventiende en achttiende eeuw het landelijke 
gebied van Noord-Holland bezochten, verbaasden zich al over de 
rijke architectuur van de publieke gebouwen. Voor hen was het 
een openbaring om in de plattelandsdorpen gebouwen te vinden 
die in de welvarende Hollandse steden niet zouden misstaan. 
Hoewel veel van deze bouwhistorische pareltjes alweer zijn 
afgebroken, is in veel dorpen en steden de welvaart van weleer 
nog steeds terug te vinden. 

Het oude raadhuis van de voormalige gemeente Ransdorp is een 
mooi voorbeeld van deze voornamelijk zeventiende-eeuwse 
gebouwen. Het raadhuis werd in 1652 gebouwd in classicistische 
stijl naar ontwerp van Pieter Pietersz van Saendam (afb. 30). Het 
is gebouwd als zogenoemd dwarspand met een souterrain en een 
door pilasters gelede bel-etage (eerste verdieping). De dubbele 
trap is vermoedelijk in de achttiende eeuw voor het gebouw 

geplaatst. Boven de ingang van het gebouw hangt een gevelsteen 
met een zwaan, het wapen van het baljuwschap Waterland, 
met daaronder de tekst:
‘Eendracht doet cleyne
saecken bloeyen
In maght en oock in
welstand groeyen.’

Behalve de burgemeesters en vroedschappen van Ransdorp 
vergaderden hier de gedeputeerden van de Unie van Waterland. 
Naast de bekende stompe kerktoren van het dorp is het een 
opvallende verschijning in het straatbeeld met verder vooral veel 
houten huizen. Andere mooie voorbeelden van gebouwen uit 
deze welvarende periode zijn het Koggehuis van de Zuiderkogge 
(een kogge was in West-Friesland een regionale bestuurseenheid) 
in Venhuizen uit 1662, het polderhuis van de Wieringerwaard uit 
1611 en het raadhuis van Winkel uit 1599. 

Afb. 30 Het raadhuis van Ransdorp in 1919.
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De meeste van deze gebouwen zijn rijksmonumenten en op 
die manier beschermd tegen fysieke aantasting. Het is juist de 
ruimtelijke context daaromheen die het meest gevoelig is voor 
aantasting door nieuwe ontwikkelingen. Deze publieke gebouwen 
staan namelijk vaak in een onopvallende context van eenvoudige 
gebouwen, waardoor juist de bijzondere architectuur opvalt. Bij 
inrichtingsmaatregelen is het dus van belang om daar rekening 
mee te houden. De opgaven die nu spelen rond het IJsselmeer, 
vormen geen concrete bedreigingen voor deze elementen. 
Kansen zijn er wel. Gezamenlijk, maar ook afzonderlijk tonen deze 
gebouwen de grote welvaart van de regio in de Gouden Eeuw. 
Tegelijk vertellen ze vaak een eigen lokaal of regionaal verhaal. 
De gebouwen en de verschillende verhalen kunnen goed worden 
gebruikt in de marketing van het gebied. 

Stolpboerderij in Andijk
Grote delen van de Zuiderzeekust worden nog altijd gedomi-
neerd door landelijke gebied. Boerderijen vormen daar belang-
rijke landschappelijke en culturele elementen. De stolpboerderij 
is het meest voorkomende boerderijtype langs de voormalige 
Zuiderzeekust, met uitzondering van de zuidkust tussen Weesp en 
Huizen. Dit type, kortweg aangeduid als de stolp, is een karakteris-
tiek onderdeel van het Noord-Hollandse landschap en wordt ook 
wel de ‘piramide van de polder’ genoemd. 

De kenmerkende vorm is niet in één keer ontworpen, maar in aan-
tal fasen ontstaan. Aan het einde van de middeleeuwen bestond 
in Noord-Holland boven het IJ het zogenoemde woon-stalhuis, 
waarin mensen en dieren onder één dak leefden. Naast het woon-
stalhuis stond een mijt of kapberg voor de opslag van hooi. In 
de loop van de zestiende eeuw werd geëxperimenteerd met het 
onder één dak brengen van al deze functies. Aan het eind van deze 
eeuw bleek de Noord-Hollandse stolp de oplossing te zijn. Dit type 
boerderij heeft een vierkant grondplan en een piramidevormig 
dak, en combineert woning, stal en hooiberg. Centraal in de stolp, 
onder de punt, ligt de hooiberg of tas en daaromheen is ruimte 
voor de andere functies (afb. 31). 

De stolp wordt vaak verbonden aan de kaasproductie, maar 
van oorsprong werden de stolpen gebruik voor zowel veeteelt 
als akkerbouw. Veel droogmakerijen, waar ook stolpen wer-
den gebouwd, waren namelijk bedoeld als akkerbouwgebied. 
Uiteindelijk bleek de zure klei toch beter geschikt voor veeteelt en 
daarmee het kaasmaken. Afgezien van de nieuwe inpolderingen in 
het noorden van de provincie is veeteelt ook nu nog de belangrijk-
ste vorm van landbouw in het gebied.

Afb. 31 De Noord-Hollandse stolp (naar Hekker 1991).
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Als voorbeeld is niet gekozen voor een bekende stolpboerderij 
als de Eenhoorn in de Beemster, waarin de agrarische functie 
is gecombineerd met Amsterdamse deftigheid, maar voor een 
gewonere stolpboerderij in Andijk (afb. 32). De stolp met een 
rechthoekig grondplan en een noklijn werd in 1894 uit rode bak-
steen opgetrokken en is aan de voorkant versierd met windveren 
van fraai houtsnijwerk. De boerderij is een rijksmonument omdat 
het een kenmerkend en gaaf bewaard voorbeeld is van de regi-
onale agrarische bouwkunst uit de late negentiende eeuw. Deze 
stolp is nog altijd in gebruik als boerenbedrijf, in tegenstelling tot 
veel andere stolpen. Naast het feit dat de stolpen de agrarische 
bouwkunst van het gebied vertegenwoordigen, zijn ze ook veran-
kerd in het landschap. Stolpen en hun locatie vertellen het verhaal 
van het cultuurlandschap. In veengebieden vormen ze onderdeel 
van de lintbebouwing en in droogmakerijen staan ze langs de 
rechte wegen of de ringdijk. 

De stolpen worden niet zozeer bedreigd door opgaven of projec-
ten in, op en rond het IJsselmeer, maar eerder door de schaal-
vergroting in de landbouw. Het aantal boerenbedrijven vertoont 
al decennia een neergaande lijn en de overblijvende bedrijven 
worden steeds groter. De oorspronkelijke stolpen bieden te weinig 
plaats aan deze grote bedrijven en in plaats daarvan worden er 
modernere en grotere boerderijen gebouwd. Een deel van de stol-
pen is inmiddels omgevormd tot woonhuis of heeft een andere 
bedrijfsmatige functie gekregen. Maar in de loop der tijd zijn ook 
enkele duizenden stolpen afgebroken. De provincie heeft deze 
ontwikkeling onderkend en beleid gemaakt om de bestaande stol-
pen te behouden en een functieverandering te laten ondergaan. 
De stolp kan met zijn karakteristieke vorm echter ook als inspiratie 
dienen bij nieuwbouwprojecten langs de Zuiderzeekust.

Fort Pampus (Stelling van Amsterdam)
De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd omstreeks 1870 voltooid en 
liep van de Waal om Utrecht heen naar de Zuiderzee bij Muiden. 
Aan de noordzijde waren de vestingsteden Muiden, Naarden en 
Weesp onderdeel van deze linie. Amsterdam werd op dat moment 
nog beschermd door het vele water in de omgeving en de linie van 
Krayenhoff, een reeks verouderde forten en posten. In 1849 maak-
te de zoon van de bekende generaal Krayenhoff een plan voor een 
nieuwe linie rondom Amsterdam, maar deze is nooit aangelegd. 
Met het droogleggen van de Haarlemmermeer, het aanleggen van 
de IJ-polders en het graven van het Noordzeekanaal veranderde 
de geografische situatie dusdanig, dat nieuwe verdedigingstactie-
ken nodig waren. Nieuwe oorlogstechnieken in de Frans-Duitse 
oorlog (1870-1871) gaven uiteindelijk de doorslag: de verdediging 
van het Nederlandse grondgebied moest grondig worden herzien. 
Dit gebeurde op basis van de Vestingwet van 1874. Hierin werd 
geregeld dat een groot aantal van de bestaande, ouderwetse ves-
tingsteden werd ontmanteld, de Nieuwe Hollandse Waterlinie de 
belangrijkste verdedigingslijn van het vestingstelsel zou worden, 
en rondom Amsterdam een nieuwe linie zou worden aangelegd 
als Nationaal Reduit: de Stelling van Amsterdam. Het leger en 
de regering konden zich dan in tijd van nood terugtrekken in dit 
laatste bolwerk. 

De stelling was in de eerste plaats een waterlinie met veel water-
staatkundige werken in een ring van 135 km rond Amsterdam. 
Daarbinnen werden tussen 1880 en 1920 op strategische locaties 
45 forten gebouwd. De eerste forten waren nog gemetseld, maar 
met de komst van de nieuwe brisantgranaten waren deze niet 
meer bomvrij. Nieuwere forten werden opgetrokken van beton. 
Om Amsterdam te beschermen tegen een aanval via de monding 

Afb. 32 Stolpboerderij Andijk.



van het IJ werd in 1884 besloten tot de bouw van een fort op 
het Muiderzand langs de vaargeul Pampus in de Zuiderzee. De 
noodzaak van dit zware pantserfort stond al vanaf het begin ter 
discussie, omdat de Zuiderzee helemaal niet voldoende diepgang 
had voor vijandige pantserschepen. Toch besloot de Tweede 
Kamer tot de bouw. Fort aan het Pampus werd gebouwd tussen 
1887 en 1895, tezamen met twee kustbatterijen bij Durgerdam en 
Diemerdam. Het fort kreeg een ovale plattegrond. Centraal op het 
betonnen hoofdgebouw stonden twee draaibare pantserkoepels 
met in elk twee 24 cm-kanonnen (afb. 33).

Fort aan het Pampus heeft nooit een rol van betekenis gespeeld in 
een oorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden beide linies in 
opperste staat van paraatheid gebracht, waardoor ze waarschijn-
lijk wel een afschrikwekkende werking hebben gehad. In 1922, tij-
dens het Interbellum, werden de twee linies samengevoegd tot de 
Vesting Holland: men had nog steeds vertrouwen in de inundatie 

als verdedigingsmiddel. In de Tweede Wereldoorlog werden delen 
van de Vesting Holland onder water gezet, maar daar bleef het 
bij. De inzet van vliegtuigen leidde al snel tot overgave. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers een deel van de Stelling 
van Amsterdam gebruikt als onderdeel van de kustverdediging. 
De overige forten stripten ze van ijzer voor de oorlogsindustrie. 
De pantserkoepels en kanonnen van Pampus zijn uit het fort 
geblazen. Hoewel de Vesting Holland in de nieuwe oorlogsvoering 
weinig te betekenen had, werd zij pas in 1963 als verdedigingswerk 
opgeheven.

Mede doordat ze in een ruime baan rondom de steden waren 
aangelegd, zijn beide linies in de loop der tijd grotendeels intact 
gebleven. Om die reden kwamen beide linies in aanmerking 
voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst, waar ze in 1996 op werden 

Afb. 33 Forteiland Pampus vanuit de lucht.
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geplaatst. Daarmee is de bescherming van dit defensieve erfgoed 
als geheel gewaarborgd; er is een plicht tot behoud of handhaving. 
Dit wil niet zeggen dat de onderdelen moeten worden geconser-
veerd, en ook mogen ze een functieverandering ondergaan. In het 
buitengebied worden veel onderdelen als natuurterrein beheerd, 
waarbij steeds meer aandacht is voor de cultuurhistorie. Een 
aantal forten is al gerestaureerd. Rondom de steden hebben ze 
vaak een nieuwe functie gekregen. Het Fort aan het Pampus heeft 
in het verleden veel te lijden gehad van vandalisme, maar wordt 
tegenwoordig zo goed mogelijk geconserveerd en als toeristische 
bezienswaardigheid ingezet. Ook in hun geheel worden de linies 
steeds meer als toeristische attractie in de markt gezet, hoewel 
veel forten niet toegankelijk zijn. 

Door de uitbreiding van de steden en de infrastructuur zijn 
verschillende onderdelen van de linies in de loop der tijd onder 
druk komen te staan. Hierbij worden de forten en kazematten wel 
behouden – of verplaatst, zoals bij uitbreiding van de Beatrixsluis 
bij Nieuwegein –, maar de context van de linies kan wel rigoureus 
veranderen. Van een open schootsveld is dan bijvoorbeeld geen 
sprake meer. Naast het behoud van de elementen is het zoveel 
mogelijk behouden van de originele context, zoals de openheid, 
daarom een punt van zorg.
 
Toerisme in Volendam
Het was 1873 toen de Franse koopman en kunstliefhebber Henry 
Havard samen met een bevriende kunstenaar in een tjalk de 
Zuiderzee opvoer voor een ‘ontdekkingsreis’. Hij bezocht verschil-
lende kuststeden en -dorpjes ten noorden van Amsterdam en 
beschreef ze uitgebreid in zijn boek La Hollande pittoresque: voya-
ge aux villes mortes du Zuiderzée (het pittoreske Holland: reis naar 
de dode steden van de Zuiderzee). De Nederlandse vertaling heet-
te Verleden en heden: een togt langs de kusten van de Zuiderzee. 
Hij deed deels ontvolkte, verstilde steden aan als Monnickendam, 
Edam, Enkhuizen en Medemblik, maar hij bezocht ook het volgens 
hem levendige en idyllische Marken en Volendam. Door de primi-
tieve en regelmatige levensstijl zonder opsmuk zouden de inwo-
ners in die vissersdorpjes volgens Havard nog pure mensen zijn, 
die je verder weinig trof. Havard spoorde met name kunstenaars 
aan om het Zuiderzeegebied te bezoeken. Het boek werd in heel 
Europa verkocht en zou naar verluidt een stroom van kunstenaars 
naar het gebied op gang hebben gebracht. In feite kunnen deze 
kunstenaars de eerste toeristen worden genoemd.

De kunstenaars vluchtten weg uit de steden en vonden op het 
platteland het ongerepte leven. Volendam, dat vanuit Amsterdam 
goed bereikbaar was, werd frequent bezocht. 

De in Edam woonachtige zeilmaker Leendert Spaander sloot 
vriendschap met de kunstenaars en creëerde thuis met zijn vrouw 
Aaltje Kout een gelegenheid voor de kunstenaars om te schilderen. 

In 1881 kochten ze in Volendam een klein café en bouwden dat 
om tot een hotel met achterin een atelierruimte. Het hotel kreeg 
de naam Hotel Spaander. Met zelfgemaakte ansichtkaarten van 
het dorp reisde Leendert in de winter naar Engeland en Duitsland 
om kunstenaars over te halen om naar Volendam en zijn hotel 
te komen. Ook via kunstacademies nodigde hij kunstenaars van 
over de hele wereld uit. Velen gaven gevolg aan zijn uitnodiging. 
Het hotel werd zo een ontmoetingsplaats voor schilders uit alle 
windstreken. Vele schilderijen van Volendam, maar ook van de 
familie Spaander, hangen nu nog aan de wanden van het hotel.

De aanleg van de stoomtramverbinding tussen Amsterdam 
en Edam (de ‘Waterlandse tram’) door de Noord-Hollandse 
Tramweg-Maatschappij was van groot belang voor het toerisme 
in deze regio. Dankzij de tramverbinding werd het een stuk 
makkelijker om van Amsterdam naar de dorpjes en stadjes 
in Waterland te reizen. Ondernemers begonnen al vrij snel 
dagtochten naar het gebied aan te bieden (afb. 34). De doorgaans 
rijke toeristen bezochten de regio om de typisch Hollandse dorpjes 
te bekijken. Van de inkomsten van dat toerisme probeerden 
vele inwoners een graantje mee te pikken. In klederdracht 

Afb. 34 Reclameposter uit 1930 voor een dagtocht door Waterland.
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gestoken ondernemers vroegen grof geld om op de foto te gaan. 
En kinderen zorgden voor overlast door te bedelden na het 
tonen van hun klederdracht. Dit zorgde zowel in de dorpen als 
daarbuiten voor kritische geluiden. In de dorpen dachten ze dat 
de hele gemeenschap aan de commercie ten onder zou gaan en 
in nationale en internationale reisgidsen werd de commerciële 
exploitatie van de streek kritisch becommentarieerd. Het zou zelfs 
erger zijn dan in Venetië.

130 jaar na Havard bestaat nog altijd het cliché van een 
idyllische streek waar de tijd heeft stilgestaan. De toeristische 
‘industrie’ is erin geslaagd om dit gebied om te vormen tot een 
belangrijke economische pijler voor de regio. Het idee dat de 
hele gemeenschap van Volendam ten onder zou gaan aan de 
commercie, was schromelijk overdreven. De gemeenschap is 
sinds het einde van de negentiende eeuw wel sterk veranderd 
en het toerisme heeft daar een belangrijke rol in gehad. 
Waar aan het einde van de negentiende eeuw de bevolking 
grotendeels werkzaam was in de visserij, is de toeristische sector 
tegenwoordig de belangrijkste werkgever. De sterke en sociale 
visserijgemeenschap is geëvolueerd in een gemeenschap die leeft 
van toerisme. Daarnaast heeft het toerisme zonder meer gevolgen 
gehad voor de ruimtelijke inrichting van het dorp. Zonder het 
toerisme had de Dijk absoluut een ander aangezicht gehad. 
Dankzij het toerisme is erg veel erfgoed behouden gebleven, 
maar tegelijkertijd is op sommige vlakken een historische utopie 
gecreëerd waar nog wel wat op valt af te dingen. 
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De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie 
Noord-Holland biedt een overzicht van het 
ontstaan, de ontwikkeling en de kwaliteiten 
van het IJsselmeergebied in de provincie 
Noord-Holland. In de biografie worden 
karakteristieken onderscheiden die 
bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit 
zoals die nu beleefbaar is.


