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Historische vaartocht 
Van Sint Maartensbrug naar Oudesluis 

	  
De Groote Sloot – Zijpe- en Hazepolder 

 
Kaart van de Zijpe na zijn vierde, definitieve bedijking. Kopergravure door Baptista Doetecomius; ±1600. 

Bedijking van de Zijpe 
In 1552 kreeg kanunnik, kunstschilder en uitvinder Jan van Scorel (zoon van de dorpspastoor van Schoorl en in 
Alkmaar op de Latijnse school gegaan) te Utrecht van keizer Karel V toestemming om dat waddengebied de Zijpe te 
bedijken. Daardoor ontstond er, extra beveiliging, een ruim voorland voor de Westfriese Omringdijk en grond voor 
agrarisch gebruik, waaraan bij de beginnende verstedelijking van Holland behoefte ontstond. Het ging niet van een leien 
dakje die bedijking. Pas de vierde poging slaagde, in 1597. Met een zanddijk achter de duinen in het westen (Petten-
Callantsoog) en een zeedijk in het noorden (Callantsoog-De Keins/Schagen) werd het waddengebied afgesloten voor de 
zee. 
 
Megaproject 
Met ruim 6600 ha was dit verreweg de grootste landaanwinning van de 16e eeuw! Een megaproject qua financiering, 
qua waterbeheer en qua inrichting van het bestuur. Het aanleggen van de dijken en het graven van de Groote Sloot en 
de Egalementsvaarten gebeurde door duizenden mannen, vrouwen ���en kinderen uit Holland, Sleeswijk, Emden, 
Gelderland, Twente en Drenthe.  
In 1600 waren er 21 watermolens in bedrijf, vooral in de oostelijke helft, daar waar het het laagst was. Zeg maar ten 
oosten van waar sinds 1825 het Noordhollands kanaal loopt. Daar was ook de beste grond: klei, in stroken langs het 
voormalige Sint Maartenszwin. 
De molens maalden uit op wat genoemd werd de Zijperboezem, een stelsel van sloten en vaarten waarvan de Grote 
Sloot de belangrijkste was. Voorts waren er de evenwijdig lopende Egalementssloten, door middel van dwarssloten met 
de Grote Sloot verbonden. Aan het noordeinde van de bedijking lagen vijf sluizen (op de Zuiderzee), waarvan alleen de 
Grote Sluys bij Oudesluis een schutsluis was. 
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De Zijperboezem 
De Zijper boezem bestond aanvankelijk (1597-1824) alleen uit de Groote Sloot en de Egalementvaarten. Een boezem 
dient voor tijdelijke opslag van overtollig water, totdat lozing via sluizen op het buitenwater mogelijk is. In droge 
zomers kan ook water ingelaten worden via de boezem. De boezem ligt immers wat hoger dan de omringende polders. 
Boezemwateren liggen als een netwerk van aderen meestal langs de polders. Ze worden ook gebruikt voor scheepvaart 
en recreatie.  
In 1890 was in Schagen de ‘Westfriese Kanaalvereeniging’ opgericht. Die ging ijveren voor ontsluiting via kanalen van 
het door de Omringdijk omsloten West-Friesland. Al in 1825 was men er over begonnen. Het zou echter nog lang, te 
lang, duren. Pas op 10 juli 1936 werden het kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn en de haven van Schagen officieel 
geopend. 
 
De scheepvaart 
De in 1597 definitief bedijkte Zijpe had in de Groote Sloot, die door de gehele polder liep, een prachtige waterweg. 
Voor het vervoer van goederen, vee en mensen. Dat gebeurde met beurt- en trekvaarders. Beurtvaart is het vervoer over 
binnenwateren met scheepjes, die een geregelde dienst onderhouden tussen twee of meer plaatsen. Als beurtschipper 
konden alleen ‘vertrouwde personen’ toegelaten worden omdat ze vaak als ‘wisselloper’ en ‘kassiers’ voor hun 
opdrachtgevers fungeerden. 
In 1674 telde de Zijpe 15 beurtschippers: 12 op Alkmaar en 3 op Amsterdam. In 1742 waren het er 19, als volgt 
verdeeld over de polder: 6 in Oudesluis, 9 langs de Groote Sloot (2 in Keinsmerbrug, ��� 2 in Schagerbrug, 4 in St. 
Maartensbrug en ��� 1 in Burgerbrug), 1 aan de Stolpen, 1 aan de Mennistebuurt (bij het latere Burgervlotbrug), 1 aan ’t 
Zand en 1 aan de Belkmerweg in het westen van de polder. In 1811 waren er maar liefst 22 Zijper beurtschippers, met 
samen drie knechten. Twee schippers voeren op Amsterdam, de zogenoemde kalverschuiten. 
 
De trekschuit (en de postwagen) 
Zeker vanaf 1703, maar wellicht ook eerder al, was in de Zijpe – evenals elders trouwens – de trekschuit het 
vervoersmiddel voor passagiers. Ons land kende een uniek stelsel van trekschuitverbindingen, van trekvaarten met 
jaagpaden erlangs. Ook de Zijper Groote Sloot fungeerde als zodanig, tot ver in de 19e eeuw. De verbindingen 
Alkmaar-Schagerbrug en vanaf 1723 Schagerbrug-Keinsmerbrug-’t Zand waren vaste waarden. In ’t Zand, bij de 
herberg ��� Het Wapen van Alkmaar, werd overgestapt op ��� de postwagen (bolderwagen met paarden ervoor) naar 
Huisduinen/Den Helder.  
 
Bevolking in de 17e eeuw 
Omstreeks 1625 telde de polder bijna 1300 inwoners, in 1674 was het inwonertal gestegen naar 2389. Dorpen 
ontwikkelden zich op de knooppunten van de Grote Sloot en de dwarswegen, maar Oudesluis was in 1674 het grootste 
met 68 huishoudens; de Hazepolder was goede tweede met 59. 
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Sinds 1597 was de Groote Sloot dwars door de Zijpe, tot eind 1824, toen het Groot Noordhollandsch Kanaal geopend 
werd, de hoofdader van de bedijking. Ook dat kanaal van 1824 ging, deels parallel aan de Groote Sloot, dwars door de 
Zijpe.  
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Westzijde Gro(o)te Sloot 
 
Het oudste pand in de Zijpe – Grote Sloot 201 

Het ‘Hoge Huijs’ aan de Grote Sloot nr. 201 te St. Maartensbrug — hoek St. 
Maartensweg is het oudste nog bestaande pand in de polder Zijpe. Voorheen 
heette het het ‘Gemeenlandts Boode Huys’. Het is een rijksmonument. Al in 1601 
stond het er; in dat jaar werden er twee ‘gevangenhokken’ ingericht, waar 
arrestanten in de blokken konden worden geslagen. Het werd in genoemd jaar 
bewoond door de bode van de polder Dirck Jansz., die er tevens een 
tappersnering dreef en die voorts actief was als inner van de polderlasten. 
Tot 1628 was er een provisorisch gebouwde hofstede naast, bedoeld voor de 
eigenaren van de grond in de polder, om er de werkzaamheden te kunnen 
bekijken, te eten en eventueel te overnachten. Het polderbestuur kon er 
vergaderen en een kastelein beheerde deze ‘Gemeenlandts Hofstede’. Tussen 
1637 en 1796 zaten er bierhandelaren, metselaars, winkeliers, drie naaiende en 
spinnende vrouwen, een wagenmaker en een schoolmeester in. Bode Jan Bruijn 
kocht het ‘Hoge Huijs’ in 1631 van de polder en na zijn dood in 1637 bleef het in 

particuliere handen tot 1797, toen de in 1796 eigenaar geworden graanhandelaar Jochem G. Blaauboer het pand aan de 
polder verkocht om te dienen als “de eerste secretarie van het gecombineerde Burgerlijke- en Polderbestuur”. Blaauboer 
was sinds 26 april 1796 secretaris van dit bestuur. 
In 1798 echter kocht hij het al weer terug om vervolgens de zolder lange tijd als opslagruimte voor graan te gebruiken. 
Zoon Gerrit, graanhandelaar en burgemeester van Zijpe, deed dat ook. Daarna dreef diens schoonzoon Henricus Veuger 
er een winkelnering, evenals zijn nazaten — tot na 1945. 
Sinds 1956 is dit pand eigendom van de familie Wit, die in het belendende (veel recentere) pand een ‘electrozaak’ drijft.  
 
Hervormde Kerk - Grote Sloot 233 
Gebouw uit 1696 later gepleisterd met houten torentje op de westgevel. Inwendig twee rijen Ionische zuilen, houten 
spiegelgewelf. Eiken preekstoel, eiken doophek, twee gestoelten met overhuiving. Twee koperen lezenaars, koperen 
doopbekkenhouder, alles laatste kwart 17e eeuw; 17e eeuwse koperen kroon; grafzerken. Klein mechanisch 
torenuurwerk, 1872 (waarschijnlijk een Batstra-uurwerk), haakgang met slagwerk, elektrische opwinding. Drie 
wijzerplaten met elk één fraai gevormde wijzer.  
Sinds 1971 staat de kerk als rijksmonument ingeschreven op de monumentenlijst. Bij de kerk ligt een begraafplaats met 
een kleine 1000 graven .De kerk wordt multifunctioneel gebruikt, zo vinden er ook exposities plaats. 
 
De Stolpbrug over de Grote Sloot 
Stolpbrug, gebouwd en geopend in 1997, ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Zijpe- en Hazepolder. 
Ontwerp van Joke Zaal.  
Het kunstwerk laat zien hoe een stolp is opgebouwd en dient als verbinding tussen de oost en westzijde van de Zijpe- en 
Hazepolder. Een loopbrug die tevens als oversteek van de Grote Sloot gebruikt kan worden. In mei 1997 is Koningin 
Beatrix via deze brug de Grote Sloot overgestoken en heeft een wandeling door St. Maartensbrug gemaakt. 
 
Brandwijck - Grote Sloot 239  
Het pand werd gebouwd omstreeks 1872 door een rijke aannemer op de fundamenten van een voorgaand pand; in de 
kelder is de tegelvloer daarvan nog aanwezig. Het is een op een echthoekig grondplan gebouwd huis, bestaande uit een 
bouwlaag onder schilddak gedekt met zwart geglazuurde platte Friese pannen. De noklijn van het dak loopt evenwijdig 
aan de Grote Sloot. De noklijn wordt doorsneden door twee vierkante bakstenen schoorstenen. De oorspronkelijke 
houten kapconstructie is nog aanwezig. Het pand is gedeeltelijk onderkelderd. Boven de ingang is een naamplaat met de 
naam "BRANDWIJCK" aangebracht. Het pand is van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als 
merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een rentenierswoning op het Noordhollandse platteland uit de tweede 
helft van de 19de eeuw.  
 
Boerderij “De Bocht” – Grote Sloot 259 
De stolpboerderij van "Het Hooge Huys", bewoond door Fam. K. Brak 
later fam. Van de Sluijs, achterste stal is verbrand in 1973.  Het huis is 
daarna door fam. Konijn afgebroken. 
 
Het Rietveldlaantje 
Een landweg, de z.g. Rietveldlaan, genoemd naar een vroegere 
eigenaarsfamilie van „Ananas", verbond het goed verder met de 
westelijke weg langs de Grote Sloot. De niet zelden slecht begaanbare 
Ruigeweg kon zo worden gemeden. 
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Anna Hoeve - Grote Sloot 269  
Boerenwoning, eerder genaamd 'Anna Hoeve' en behorend bij de landerijen 
in de polder H. Deze boerderij werd in 1954 door het Nederlandse 
Beheersinstituut overgedragen aan ’t Hooge Huys en kwam in 1974 
pachtvrij. 
Tot zijn overlijden, op 18 april 1942, te Velp, in de gemeente Rheden, waren 
o.a. 'De Bocht' en 'Anna Hoeve', eigendom van Frederic George Unico 
Willem Graaf Bentinck. Gedurende een lange periode was 'Graaf Bentinck' 
een begrip in de Zijpe. 
 
 

Boerderij van de familie Nierop – Grote Sloot 275 
Mr. Abraham Bluzé was sinds 1720 secretaris van de Hondsbossche (en rentmeester en kastelein), net als zijn vader 
Abraham. De laatste was ook landmeter en baljuw/schout van Petten en gehuwd met Margaretha du Rieu. Abraham jr. 
studeerde af in Leiden in 1713 en bewoonde aanvankelijk het Hondsbossche Gemeenelandshuis bij Petten. Hij was in 
dat dorp in 1719 in het huwelijk getreden met Marijtje Benningbroek uit Medemblik; hij overleed in 1737. 
Bluzé bezat een huis in de Alkmaarse Langestraat. In 1720 was hij zijn vader ook opgevolgd als baljuw en schout van 
Petten en Nolmerban. Voorts was hij heemraad van de Zijpe, waar hij in 1730 het goed 'Zeewijk' in de polder G (nu 
Grote Sloot 161, Sint Maartensbrug) had gekocht. Twee jaar later verving hij de boerenwoning door een echte 
herenbehuizing, een van de meest riante in de Zijpe. Mr. Abraham bezat in de Zijpe ook landerijen aan de Groote Sloot 
(bij nu nr. 275 van de familie K. Nierop). Dat land verpachtte hij. Wegens ‘aanhoudend zwakte’ van zijn echtgenote, 
waardoor hij feitelijk aan de Groote Sloot woonde sinds 1732, in plaats van in het Gemeenelandshuis, werd hij in 1735 
ontslagen als kastelein van de Hondsbossche. Frederik Senger werd zijn opvolger in die functie. In dat jaar verhuisde 
het paar naar de Alkmaarse Langestraat. 
 
Overschagen – Grote Sloot 317 
Dicht bij Schagerbrug lag "Overschagen". Er moet een uitgestrekte tuin, boomgaard en bos bij geweest zijn en zelfs was 
er voor gezorgd, dat het uitzicht op de toren van Schagen niet verloren zou gaan door een verplichting op het land er 
tegenover, waarop geen huis gebouwd, noch bomen geplant mochten worden. 
Op dit vroegere 17de eeuwse buiten Overschagen staat nu het huis van notaris Vrieling 
 
Kade voor de Beurtschippers  
Vooral nadat in de loop van de 17e eeuw de waterwegen naar Alkmaar verbeterd waren, neemt de beurtvaart in de Zijpe 
(1597) sterk toe. De Alkmaarse stadsbestuurders gingen méé uitmaken wie door de Zijpse wateren een veer mochten 
hebben en dát namen de heren hoofdingelanden niet! 
Na veel geharrewar tussen stads- en polderbestuur kwam tenslotte een regeling tot stand waarbij één schuit – te begeven 
door het polderbestuur – ’s morgens van Schagerbrug naar Alkmaar vertrok om ’s middags terug te varen en een andere 
– afhankelijk van het stadsbestuur – het omgekeerde deed. Een derde trekschuit, ook afhankelijk van het polderbestuur, 
verbond Schagerbrug met ’t Zand, vanwaar de reizigers per wagen naar Huisduinen en Den Helder konden gaan. 
De beurtschippers zorgden aanvankelijk ook voor het passagiersvervoer, doch al gauw kwam daarnaast het ‘Here 
schuytje’ in de vaart, dat met subsidie van het polderbestuur, een paar maal per week heen en weer naar Alkmaar voer.  
In het belastingkohier van 1674 is sprake van twaalf beurtschippers op Alkmaar, waarvan acht met een nevenberoep.  
De meeste beurtschippers woonden in Oudesluis (6) en langs de Grote Sloot (9): twee bij Keinsmerbrug, twee bij 
Schagerbrug, vier bij Sint Maartensbrug, één bij Burgerbrug. Eén marktschipper op Alkmaar woonde aan de 
Pannenstolpen, één aan de Mennistebuurt, één op ’t Zand en één aan de Belkmerweg.  
Hoewel de beurtschippers ook wel passagiers meenamen, vond het reizigersvervoer in de 18e eeuw grotendeels plaats 
door middel van trekschuit en wagen. 
 
Huize Vrijburg (nu Buitenlust) – Grote Sloot 367 
Notaris Vrijburg is overleden 5 oktober 1930 op 69 jarige leeftijd, zijn vrouw bleef hier wonen tot zij overleed op 5 juli 
1950. Gevolg was dat de opvolger van notaris Vrijburg, notaris H.J. van Veen, een ander onderkomen moest zoeken. 
Hij huurde toen de leegstaande doopsgezinde pastorie aan de Grote Sloot 317 te Schagerbrug. Buitenlust is gebouwd 
omstreeks 1829 en is een Rijksmonument. 
 
Buiten ‘Werk en Rust’ – Grote Sloot 379  
Hendrik Daey was burgemeester van Alkmaar tussen 1722 en 1734, dijkgraaf van de Hondsbossche (1728-1736), 
heemraad van de Zijpe vanaf 1720, heemraad en hoofdingeland van de Schermer (vanaf 1729) en secretaris van de 
Wieringerwaard. Hij bezat naast heel wat grond her en der in de Zijpe het ouderlijk buiten ‘Werk en Rust’ (nu Grote 
Sloot 379 in Schagerbrug) en kocht in 1713 ‘De Bocht’ (nu Grote Sloot 259).  



 7 

Hoeve “Hoop en Vlijt” – Grote Sloot 413 
Forse stolp uit de 18e of eerste helft 19e eeuw, evenwijdig aan 
de Groote sloot, woongedeelte op het zuiden, zoals vroeger 
gebruikelijk. Met fraaie gele IJsselsteentjes. 
 

Boerderij "Hoop en Vlijt"  
op tekening van Cornelis Bock 

 
 
 
 
 
 
 
 
Molenaarshuisje – Grote Sloot 417 (en verdwenen windmolen) 
Pal langs de weg staat deze uit de 17e of 18e eeuw daterende en nog 
behoorlijk originele molenaarswoning. In de 19e eeuw zijn de 
buitenmuren gepleisterd. De linksachter het woonhuis gelegen 
poldermolen moest in 1922 vanwege grote gebreken gesloopt, en 
vervangen door een windmotor die met een vijzel was uitgerust.  
In een brief van 18 december 1922 werd Jan Dekker, de molenaar van 
polder I, officieel ontslag aangezegd per 1 maart 1923. Tegelijkertijd 
werd hij – op voordracht van de Heren Molenmeesters – aangesteld als 
bedienaar van de windmotor. De vergoeding als bedienaar van de 

windmotor was 
vastgesteld op vrij 
wonen, plus gebruik van 
het molenerf en vrij 
viswater. Als hij de benoeming niet zou aannemen, waren de 
molenmeesters bereid hem het molenaarshuisje te verhuren voor ƒ 2,50 
per week. In 1947 kwamen Jan de Jong en zijn vrouw Trijntje ���in het 
molenaarshuisje te wonen. Jan zou de laatste bedienaar van de 
windmotor worden. 
Vanaf 1924 werden successievelijk alle molens in de Zijpe vervangen 
door een elektrisch gemaal. De helft van het aantal oorspronkelijk 
aanwezige windmolens is sindsdien gesloopt. 

De windmotor in polder I was tenslotte nog het enige gemaal op windkracht. Pas toen in 1968 bleek dat een belangrijke 
as aan vervanging toe was en dat dit een flink bedrag zou moeten kosten, besloot het polderbestuur dat ook hier de tijd 
was gekomen om op elektrische bemaling over te gaan. 
 
Hoeve Tutor bij voormalig KI-station Schagerbrug - Grote Sloot 431 
De hoeve dateert van ca. 1700 en was eigendom van Barend Vooght die ook de naamgever was: Tutor is latijn voor 
voogd. De tegenwoordige eigenaar is H. Oort. 
Na 1945 begonnen hier en daar in de Zijpe groepjes melkveehouders met kunstmatige inseminatie (KI). In eerste 
instantie vooral om geslachtsziekte en dekinfecties te voorkomen. Maar het bleek ook de fokkerij vooruit te brengen. 
Immers, met een aantal melkveehouders samen kon men een (veel) betere stier kopen. In 1950 fuseerden de KI-
vereniging St. Maartensbrug met ca. 600 koeien met die van ’t Zand (ca. 1500 koeien) en een paar KI-verenigingen uit 
de omgeving tot ‘Hollands Noorden’. Er kwam een KI-station in Schagerbrug: ‘Tutor’ aan de Groote Sloot. Voor 
gezamenlijke rekening werd op Schagerbrug de gelijknamige boerderij gekocht van John Meeldijk met 6 hectare land. 
De boerderij werd aangepast om tijdelijk te dienen als onderdak voor de ingebrachte stieren van de voormalige 
verenigingen. In 1968 telde de KI-vereniging Hollands Noorden met z’n KI-station in Schagerbrug (‘Tutor’) 299 leden 
met in totaal 7.478 melkkoeien. In 1982 fuseerde Schagerbrug met de altijd al grotere broer, KI-station ‘De Volharding’ 
in Sijbekarspel. De stieren verhuisden en het pand aan de Grote Sloot werd verkocht net zoals de woningen. De 
medewerkers hadden het eerste recht van koop op de woning. De medewerkers die daarvoor in aanmerking kwamen 
gingen mee in de nieuwe organisatie. Zo eindigde na 32 jaar te hebben gefunctioneerd het KI station in Schagerbrug. 
 
Kaasfabriekjes Keinsmerbrug 
Vanaf 1882 kwamen vrij snel kaasfabriekjes tot stand en tegen 1900 had vrijwel ieder dorp in de Zijpe er één of meer. 
Omstreeks 1930 verrezen de twee grotere fabrieken: De Eensgezindheid II in St. Maartensbrug en Nieuw Leven II in ’t 
Zand. In 1963 was er van al die fabriekjes niet één meer over... 
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De kaasfabriekjes 
Vooral een gebrek aan vrouwelijke arbeidskrachten zou in de jaren 1880-1900 aanleiding zijn geweest voor groepjes 
melkveehouders om kaasfabriekjes op te richten. Katholieke boeren, met meestal grote gezinnen, bleven aanvankelijk 
nog wel kaas bereiden op de boerderij en zij niet alleen. Het was natuurlijk niet zo dat van de ene op de andere dag alle 
zelfkazers overgingen op de fabriek. Vaak bleef men in de zomer kaas maken op de boerderij. In de rest van het jaar, als 
hun hoeveelheid melk te gering werd om de wrongel behoorlijk te kunnen bewerken en de kans op het maken van 
matige of zelfs slechte kaas groot was, dan was de kaasfabriek een uitkomst. 
 
‘De Raaf’ in Keinsmerbrug was de eerste 
Vanaf 1882 gingen ook in de Zijpe fabriekjes van start. ‘De Raaf’ in Keinsmerbrug was de eerste en zou 36 jaar in 
bedrijf blijven tot 1918. Het pand aan de oostzijde van de Groote Sloot tegenover café De Boer is in 1934 afgebrand. 
Bij de start stonden garant voor de kosten van het te stichten fabriekje: K.A. Kaan, Arie Bakker Jz, M.J. Koelman, Jan 
Marees Sr., P. Waiboer, Jan Marees Jr., W. Jimmink, St. de Wit, P. Brommer en A. Slijkerman. In de jaren 1917/18 was 
J. Jimmink ‘directeur’ en kaasmarkter, A. Brak de secretaris en D. Stammes de kaasmaker. Geloof het of niet, maar in 
het piepkleine Keinsmerbrug zijn nog twee kaasfabriekjes geweest: ‘De Onderneming’ (J.Wit, 1891-1896) en ‘Ceres’ 
(1906-1940). 
In totaal zijn er 21 kaasfabriekjes in de Zijpe geweest waarvan er 3 rond de Keinsmerbrug hebben gestaan 
 
Nr. Naam van fabriek jaar oprichting jaar opheffing jaren actief 
 1. ‘De Raaf’, Keinsmerbrug ��� 
 2. N.V. Mij. tot bereiding van kaas te ’t Zand ��� 
 3. A.Eriks Ks, resp. H.S. Eriks te Petten ��� 
 4. Abraham Nottelman te Petten ��� 
 5. ‘De Hoop’ te Oudesluis ��� 
 6. ‘De Goede Verwachting’ te Schagerbrug 
��� 7. ‘De Kaasvereniging’ Burgerbrug (Jan Eriks c.s.) 
��� 8. ‘Klein Begin’ te St. Maartensvlotbrug 
��� 9. ‘Trio’ aan de Belkmerweg te Burger(vlot)brug 
���10. ‘De Concurrent’ te Burgerbrug ��� 
11. ‘De Onderneming’ te Keinsmerbrug (J. Wit) 
���12. ‘De Vriendschap’ te de Stolpen 
���13. ‘De Kaasfabriek’ te St. Maartensbrug (F. Tesselaar)  
14. ‘De Eendracht’ te Stolpervlotbrug ��� 
15. ‘Ceres’ te Keinsmerbrug ��� 
16. ‘De Dageraad’ te Burgerbrug ��� 
17. ‘Nieuw Leven’ (I) te ’t Zand 
���18. ‘Hollandia’ melkverzending te ’t Zand 
���19. ‘De Eensgezindheid’ te St. Maartensbrug 
���20. ‘Coop.Nieuw Leven’ (II) te ’t Zand ��� 
21. ‘Coop. Noord-West’ (= 19. + 20. + Julianadorp) 
 

1882 
1883  
ca. 1885 
  ? 
 1885 
 1889 
 1889 
 1889 
 1890 
 1891 
 1891 
 1891 
 1894 
 1902 
 1906 
 1910 
 1910 
 1910 
 1911 
 1928 
 1962 
 

1918  
1911  
ca. 1907  
1901  
1929  
1898  
1908  
1912  
1913  
1899  
1896  
1913  
912  
1947  
1940  
1953  
1929  
1961  
1962  
1962  
1965 
 

32 
28 
22 
? 
44 
9 
19 
23 
23 
8 
5 
22 
18 
45 
34 
43 
19 
51 
51 
34 
3 
 

 [bron: P. Bosman ca. 1985] 

 
  

Keinsmerbrug in de jaren dertig. Links kaasfabriek ‘De Raaf’, 
het geboortehuis van An Broekhuizen- Biersteker. (Uit Zijpe en 
Hazepolder in oude ansichten). 

Foto is genomen vanaf de Keinsmerbrug met links 
kaasfabriek 'Ceres'. Nog zichtbaar is de boerderij van 
Peetoom. (Uit Noord Zijpe zoals het vroeger was). 
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Boerderij Phoenix – Grote Sloot 475 
Jacob Boots vertelt (ZHB januari 2015): 
De brand 
“Op kerstavond (1950) gingen we naar de kerstnachtviering in de kerk van ’t Zand. ���Samen met buurman Boots en zijn 
vrouw. Ik weet het nog goed dat we met z’n allen met de taxi gingen die buurman had geregeld. Een speciale 
gelegenheid. Na een mooie kerstnachtviering zagen wij bij thuiskomst dat onze boerderij in lichterlaaie stond. Met man 
en macht werden de koeien losgesneden en bevrijd uit de stal. Gelukkig bleef onze veestapel behouden, maar de 
boerderij kon worden afgeschreven. De spekbalk in de schoorsteen bleek de boosdoener te zijn geweest.  
Het was rond Pasen 1951 dat tijdens een controle ���in het consultatiebureau aan de middenweg in Den Helder bij mij 
tuberculose werd geconstateerd. Ik kreeg een ligtentje dat geplaatst werd bij het renteniershuis van de Boer. Dit werd 
verzorgd voor rekening van de gemeente en het Witte Kruis. Er werd inmiddels door toedoen van de directeur van de 
zuivelfabriek flink gewerkt aan de opbouw van een nieuwe boerderij. De firma Aafjes uit Beverwijk had dit voor zijn 
rekening genomen voor de somma van hfl. 35.000. ���Toen de boerderij in augustus 1951 werd opgeleverd, kreeg het de 
naam Phoenix. De naam was een voorstel van mijn vaders behandelende arts in het ziekenhuis en betekende zoiets als 
uit de as herboren. Mijn ligtentje werd tevens verplaatst naar de voortuin van onze nieuwe boerderij.” 
 
Stolpboerderij Zandwijk – Grote Sloot 491 
Jochem Gerritz. Blaauboer, hoofdingeland en heemraad 1805-1815, secretaris 1796-1804 Geb.jaar: 1746 (te 
Zijpe) Sterfjaar: 1815 ( 10 juni, te Zijpe) 
Was tot 1786 commandeur der walvisvaart, maakte 14 zeer succesvolle reizen, later werd hij graanhandelaar. Tijdens 
de Franse bezetting was hij een van de belangrijkste grondbezitters van Holland benoorden het IJ. Zijn vader had een 
bierstal en een damschuit op Alkmaar in Oudesluis, maar overleed al in 1752. Van oorsprong doopsgezind, later 
hervormd. Huwde Neeltje Adriaansd. Mooij, afkomstig uit Callantsoog, dochter van een koopvaardijkapitein op 
Suriname. Bezat o.m. Regt door Zee, een buitenverblijf en onderkomen voor 
handelsrelaties wellicht, Twistvliet (nu Grote sloot 154), Sluiswijk (nu Grote sloot 498) 
en Zandwijk (nu Grote sloot 491). Jochem woonde zelf aan de Kerkebuurt in St. 
Maartensbrug. Dochter Grietje was gehuwd met hoofdingeland Adriaan de Carpentier. 
 
Oostzijde Gro(o)te Sloot 

 
Boerderij Sluiswijk - 
Grote Sloot 498 
Gebouwd in 1940 nadat de 
oudere boerderij was 
afgebrand. 
„Sluijswijk"is ongetwijfeld een van de 
belangwekkendste Zijper buitens geweest, met 
eigenaren die zowel op bestuurlijk als commercieel 
gebied hun sporen in onze historie hebben 
achtergelaten (Zie hierboven bij Zandwijk). 
 

 
Stolpboerderij De Hoop -  Grote Sloot 496 
De boerderij is in 1884 gebouwd als kaasfabriek 'De 
Hoop', waartoe die in 't Zand als model dient. (Zie de 
lijst op blz. 7 nr. 5) 
 
 
Elisabeth Hoeve – Grote Sloot 484 
Naam: Ariën (of Adriaan of Arie) Vader 
Functie: hoofdingeland (1806-1837) en heemraad 
vanaf 1796 Geb.jaar: 1769 Sterfjaar: 1837 
Akkerbouwer op nu Grote sloot 484 (Oudesluis), 
trouwde 1 april 1792 met Christina van Driesch, dochter van een luitenant b.d. van de Cavalerie, die het buiten Zeeslot 
in de Zijpe bezat. Ariën werd al in 1797 weduwnaar, maar hertrouwde met Bregtje Waagmeester, wier familie 
waarschijnlijk Patrimonium (nu Grote sloot 125) bezat. Ook zij ontviel hem en hij hertrouwde op 18 maart 1809 met 
Arjaantje Rezel, weduwe te Callantsoog. Ariën Vader bezat ook gronden op het Callantsoger Buitenveld (nu Koegras), 
die door zijn familie in cultuur gebracht waren en waar goed aan verdiend was, waardoor Zeeslot gekocht kon worden. 
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Stolpboerderij ’t Slotje – Grote Sloot 472 
In 1600 koopt Adriaen du Gardijn, penningmeester van de Zijpe, enkele landerijen in de polder E in de zuidelijke c van 
Willem van den Hove 'coopman tot Amsterdam'. 
In 1619 komen deze landerijen in bezit van David Colterman, Baljuw van Kennemerland en Heer van Callantsoog. Pas 
na 1620 zijn er op dit bezit een herenhuis en een stolpboerderij gebouwd. Een beboomde oprijlaan verbindt het buiten 
met de Grote Sloot. 
In 1909 worden Willem Bos Jbz. en Antje Brommer Sd. de nieuwe bewoners. In 1925 bouwen zij voor de stolp een 
woonhuis en het achterhuis wordt veestalling. De boerderij heet dan 'Landslot'. Willem levert de melk aan kaasfabriek 
'De Raaf' in Keinsmerbrug en later onder andere aan fabriek 'De Hoop', dichtbij de Flap.  
Vanaf 1971 wonen Jan Schenk en Anna Marie Eriks op Het Slotje, zoals het huis nu weer genoemd is. Het is een 
akkerbouwbedrijf en de stolp wordt als berging gebruikt. Alleen de kleuren van het plafond laten nog zien waar vroeger 
de kamers waren. 
 

Hoeveslagerij Leeuwenhorn – Grote Sloot 418 / 
Grote Keins 
De eerste steen gelegd door Jan de Wit Corneliszoon oud 3 jaren 
Den 26st maart 1872 
In de late 18e eeuw namen Jhr Mr Cornelis Dirksz. Van Foreest 
(1756-1825), penningmeester van de Zijpe en lid van Gedeputeerde 
staten van Noord-Holland, en enkele familieleden verlichte, 
patriotse (= anti-Oranje) standpunten in. Ze keerden zich tegen de 
stadhouder. In die periode werd Cornelis, naar zijn 
lichaamsomvang, ‘Dikke Kees’ genoemd. 
Deze Cornelis verwierf al in 1777 het goed Leeuwenhorn (nu Grote 

sloot 418) in de Zijpe. Dat had ten zuiden de molen D en ten noorden het voormalige onbedijkte eilandje ‘Groot 
Keijns’, waar in de steentijd al veehoeders/jagers/vissers uit de omgeving van wat nu Aartswoud is een paar maanden 
per jaar bivakkeerden. 
Landinwaarts zien we in de nieuwe te bedijken Zijpe tussen Callantsoog en Schagen een verhoogde schor, de Groot 
Keyns of Leeuwenhorn. 

 
Kadastrale situatie bij molen D (360) in 1839. De brand ontstond in de molen. De harde zuid-westenwind had tot gevolg dat, behalve 
de molen, achtereenvolgens het molenaarshuisje (359), "Leeuwenhorn" (346) en "Steeds Zorg" (317) afbrandden. De boerderijen 
"Tutor" (343) en het huisje (313) heeft men kunnen vrijwaren van brand, mede doordat de wind later op de dag ging liggen. 
(tekening Frans Muller) 
 
De eerste boerderij die ten gevolge van de molenbrand afbrandde was "Leeuwenhorn", de dichtst bij de molen gelegen 
stolpboerderij, die toen nog eigendom was van mevrouw douarière ��� Van Foreest te Heiloo. De in het krantenartikel en in 
de brief genoemde Jan Stam bleek de pachter op deze boerderij te zijn. Hij was 27 jaar oud en getrouwd met Trijntje 
Hopman. Op het moment van de brand had het echtpaar een kind, genaamd Andries. In de jaren na de brand kregen zij 
nog drie kinderen. ���De vader van Trijntje, Andries Hopman, winkelier te Zijpe, kocht in 1851 de boerderij met het land 
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van de familie Van Foreest. Jan Stam overleed in 1847, waarna Trijntje in 1848 hertrouwde met de weduwnaar Gerrit 
Boekei. Toen zij op 12 juli 1851 een tweeling ter wereld bracht, is er kennelijk iets misgegaan, want drie weken na de 
bevalling overleed zij. Gerrit Boekei is opnieuw getrouwd en heeft daarna nog enkele jaren op "Leeuwenhorn" 
gewoond. In 1854 ging de boerderij over in handen van Jan de Wit, landman. Hij was de eigenaar en bewoner van 
"Leeuwenhorn" in 1871 toen de stolphoeve nogmaals door brand getroffen werd.  
 
Cereshoeve - Grote Sloot 410 
Oorspronkelijke  hoeve gebouwd tussen 1632 en 1664. Rond 1779 is het boerderij eigendom van Jan Broersz. en hij is 
het geweest die de boerderij de benaming “Broerswijk” gaf. In 1818 werd de hoeve verkocht aan “den heer Jan de 
Vries, van beroep Zeekapitein, hier meede tegenwoordig en de koop erkennende en aanvaardende, een huismanswoning 
met circa 28 morgen land... genaamd Broerswijk, staande en gelegen aan de Grotesloot in de polder D in de Zijpe”. 
Het is interessant te weten hoe dit goed later de benaming “Ceres” verkreeg. Dat is te danken aan boven genoemde 
koper, kapitein Jan de Vries uit Schagen. Evenals bij zijn andere boerderij in deze polder en die in de polder B 
(“Zeenimf”), was de naam afkomstig van één van de Surinamevaarders waar hij op voer. Op dit schip zeilde Jan de 
Vries op 3 augustus 1802 in konvooi uit het Texelse zeegat. De “Ceres” had troepen aan boord voor Suriname. 
Gelijktijdig voer ook de “Noord-Holland” van de St. Maartensbrugger kapitein Willem ’t Hart uit, geladen met 
goederen en bestemd voor Curaçao. Laatstgenoemde kapitein zou na het hervatten van de oorlog met Engeland op de 
thuisreis, in 1803, zijn schip verliezen aan de Britten, maar de “Ceres”, die geladen met koloniale producten begin 
maart 1803 reeds uit Suriname vertrok, kwam op het nippertje behouden thuis.  
Kapitein Jan de Vries was één van de zeer weinigen die aan gevangenschap in Engeland ontkwam. Zijn 
Surinamevaarder “Ceres‚” wordt nu dus nog, samen met een van zijn andere schepen, “De Surinaamsche Vriend”, 
herdacht in boerderijnamen in deze polder D van de Zijpe. 
 
De huidige koprompboerderij is in 1947/48, gebouwd in opdracht van P. Bruin ter vervanging van de afgebrande 
stolpboerderij. Architect A. Ham, aannemer P. Obdam, beide te Heiloo. De koprompboerderij deed zijn intrede in de 
Zijpe na 1850, naast de traditionele stolpen.  
Dit is een laat voorbeeld van het kopromptype, nog grotendeels in originele staat; een vroeg voorbeeld is Grote Sloot 
404 uit 1874. De witmarmeren ingemetselde eerste steen heeft de volgende tekst: “DECEMBER 1947 DE EERSTE 
STEEN GELEGD DOOR NICOLAAS CORNELIS BRUIN Pz. OUD 18 JAAR”. 
 
De Surinaamse Vriend – Grote Sloot 400 
In 1811 komt deze boerderij ook in het bezit van Jan de Vries uit Schagen (woonde aan de Loet). Jan de Vries was van 
beroep zeeman, kapitein ter koopvaardij op verschillende schepen die voornamelijk op Suriname voeren. Eén van die 
schepen droeg de naam “De Surinaamse Vriend”. Het beroep van kapitein op “de grote vaart” was(is) vast erg lucratief, 
want na de aankoop van de boerderij, die hij in 1811 “De Surinaamsche Vriend” noemde werd De Vries in 1818 ook 
eigenaar van de iets noordelijker, naast “De Surinaamsche Vriend” gelegen, boerderij “Broerswijk”'. Deze boerderij 
kreeg van Jan de Vries de naam van een van zijn andere schepen, te weten “Ceres”; nu “Ceres Hoeve”. Een jaar later, in 
1819, werd er door De Vries in Burgerbrug nog een naamloze Zijper boerderij aangekocht en ook deze kreeg de naam 
van een van de schepen waarop hij had gevaren, en wel “De Zeenimph”. 
 
Kanaal Stolpen - Schagen 
Het Kanaal Stolpen-Schagen verbindt de haven van Schagen met het Noord-Hollands Kanaal ter hoogte van De 
Stolpen. Het kanaal is 4,4 km lang en doorsnijdt de Westfriese Omringdijk. In het kanaal bevinden zich twee 
beweegbare bruggen. Het kanaal is aangelegd tussen 1934 en 1936. Noordelijk van de haven in Schagen is er een 
aftakking naar Kolhorn: het Schagerkoggekanaal. 
In 1824 werd het Noord-Hollands kanaal de hoofdader door de Zijpe, parallel aan z’n voorganger de Groote Sloot. 
Maar een verbinding over water met het nabij gelegen marktstadje Schagen was er niet. West-Friesland lag geïsoleerd 
binnen z’n Omringdijk. Al in 1825 begon men daar over een verbinding met het Noord-Hollands kanaal, maar dat zou 
pas werkelijkheid worden in 1936. 
Eind oktober 1929 brak de grote economische crisis uit. Massale werkloosheid was het gevolg. Werkverschaffing moest 
uitkomst bieden. Een kanaal van Schagen naar Stolpen en naar Kolhorn betekende 600.000 kuub te verplaatsen 
kleigrond = 2 jaar werk voor 150 man. Bruggen, sluizen en een haven in Schagen zouden door aannemers gedaan 
moeten worden. Maar omdat provincie en rijk het niet eens konden worden over de hoogte van de 
werkverschaffingslonen kon dit project niet als werkverschaffing uitgevoerd worden. 
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De Koepel - Grote Sloot 220 
 

De herbouwde Koepel met  
Het Wapen van de Zijpe kort na 1900  

 
De Koepel in Schagerbrug  
In 1784/85 boog een commissie – die waren er ook toen 
al – zich over de kwestie dat het bestuur van de polder 
geen vergaderruimte had in de Zijpe. Johan baron du Tour 
(heemraad sinds 1770), mr Hendrik Rijser (hoofdingeland 
vanaf 1770), mr Lucas Dijl (heemraad sinds 1771) en 
dijkgraaf mr W.J. Kloeck kwamen met een rapport in de 
jaarlijkse Algemene Vergadering van 1785. Aan de 
noordzijde van de herberg Het Wapen van de Zijpe in Schagerbrug kon voor 2850 gulden een aanbouw gemaakt 
worden. Met inventaris en andere zaken kwamen de kosten op 3600 gulden.  
De leden van het Dagelijks Bestuur van de polder zouden ieder jaarlijks 2 dukaten van hun vergoeding bijdragen, 17 
jaar lang. Eigenaresse Agatha Cortijn (41-jarige weduwe van H.J. Zanegeest) van Het Wapen van de Zijpe zou 16 jaar 
lang jaarlijks 150 gulden en ten slotte een jaar 100 gulden bijdragen. Totaal 2500 gulden. De aanbouw werd eigendom 
van de herbergierster of haar zoon Jacob.  
“Het vertrek [de Koepel] is voornamelijk gedestineerd [bestemd] tot de vergaderingen, en ten gebruike van de Heeren 
[bestuurders] van de Zijpe en Hazepolder”. Ze konden er ook dineren en logeren. Op enig moment tussen 1785 en 
1800 werd de Koepel verlengd met een stal [voor de rijtuigen en de paarden van de heren] met hotelkamers erboven.  
In 1800 bij de verkoop van het etablissement aan A.C. van Zuijlen werd het omschreven als: “Een huis en erf, 
koepelkamer, stal, boet en kolfbaan zijnde een logement en herberg genaamd Het Wapen van de Zijpe”. Gezien de 
financieringsconstructie zal vooral het Dagelijks Bestuur geregeld van deze faciliteiten gebruik gemaakt hebben.  
In 1898, bij de grote brand van Schagerbrug, ging ook De Koepel verloren, maar al spoedig volgde herbouw. 
 
Gemeente huis 1908 met cachot – Grote Sloot 336 

 
‘Brugwijk’ 

 
Mr. Rutger, onder meer secretaris van de Zijpe en 
Hazepolder, kreeg/erfde in 1774 van zijn 
schoonouders het bezit ‘Werk en Rust’ met 
buitenverblijf aan de Groote Sloot (nu nr. 379) in 
Schagerbrug. Kennelijk had hij dit zien aankomen 
want al in 1772 kocht hij landerijen aan ten zuiden 
en ten noorden, om zo het buiten te vergroten. Zijn 
zuidelijke buurman was ds Rossijn, die de 
hervormde pastorie bewoonde. In 1785 verkocht 
Paludanus ‘Werk en Rust’ voor elfduizend gulden 
aan mr. François Druijvesteijn, de latere dijkgraaf (vanaf 1796). Van 1766 tot 1772 was mr. Rutger eigenaar van het 
herenhuis ‘Brugwijk’ dat na de Franse tijd het eerste gemeentehuis van Zijpe zou worden, tot in 1908 ongeveer op die 
plek het volgende/vorige gemeentehuis verrees, nu Grote Sloot 336 in Schagerbrug. 

 
Het oude gemeentehuis van Zijpe gebouwd in 1908. Links wellicht het 
pandje van de familie Van Kooten. Collectie Jan Blaauw. 
 
Als je binnenkwam was links de secretarie. In het gedeelte rechts 
woonde Jan Abel de Boer (gemeentesecretaris).  
Naast het gemeentehuis stond het brandspuithuisje. Achter de deur 
in het midden stond de spuit. Links en rechts was een cachot 
gebouwd,. Cees 
Swarthof was een tijd 
brandmeester. 

 
 
 
 

Naast het oude gemeentehuis het brandspuithuisje en daarnaast het huisje van 
Alie de Boer en het pand van voorheen schipper Bruin omstreeks 1955.  

Collectie Jan Blaauw. 
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Gezicht op Brugwijk. Schilderij van C. Bok, 1818. Collectie 
Oudheidkamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huize van Strijen – Grote Sloot 252 
Vanaf 1650 zijn er tekeningen bekend van de eerste hofstede en de aanleg van bos op het terrein van Huize van Strijen. 
Het huis met tuin werd rond 1700 als buitenplaats gebruikt voor de rijke Quirien van Strijen, burgermeester van 
Amsterdam en zijn familie. De familie Van Strijen had toentertijd veel bezittingen in de Zijpe en Hazepolder. Onder 
andere het Wildrijk, een bosje gelegen tussen St. Maartenszee en St. Maartensvlotbrug. Ze hadden zoveel land dat ze 
over hun eigen grondgebied van de Westfriese Dijk tot naar de duinen konden lopen. 
Omstreeks 1730 schonken de families Van Strijen en Van Bambeeck flink wat grond, een boerderij en geld voor de 
oprichting van een algemeen weeshuis voor arme wezen in de Zijpe en Hazepolder. De boerderij, gebouwd in 1685, 
werd aangepast. In 1735 ging het weeshuis van start. 
De regentenfamilie, afkomstig uit Amsterdam, leverde ook vaak de burgemeester van Amsterdam. Jacob van Strijen 
was een rijke, kinderloze weduwnaar en richtte wellicht juist daarom het weeshuis op. In 1812 van de polder ging het 
over naar de gemeente. Tussen 1825 en 1851 gingen de Zijper wezen echter naar de koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid in Drenthe, dat was goedkoper. In de periode daarna werden een aantal (30-40) wezen opgenomen in het 
weeshuis, de overigen werden uitbesteed bij particulieren. In 1895 brandde het weeshuis af, maar nieuwbouw volgde: 
het latere Huize Van Strijen. 
 
Stolpboerderij De Steenen Poort – Hoek Grote Sloot/ Sint Maartensweg 85  
‘Steenen Poort’, St. Maartensweg 85/hoek Grote sloot te St. Maartensbrug: forse stolp met maar liefst drie vierkanten 
van net voor 1930 ontworpen en gebouwd door de plaatselijke aannemer D. de Leeuw Wz., in opdracht van veehouder 

Adr. Appel.  Het voorerf is ruim, de situering 
midden in de dorpskern van Sint Maartensbrug 
beeldbepalend. 
 
 
 
Hoeve Steenen Poort van de familie Appel voor 
de brand in 1928. Links met paard en veulen Gert 
Appel, tegen de boerderij Gre Appel (getrouwd 
met Jan Eriks), Jannetje Appel (getrouwd met 
Bos), Marie Appel (getrouwd met Boontjes, de 
vader van Aad), moeder Appel-Leeuwen. Rechts 
bij het paard Bruin Appel. 
 
 

 
 
Bronnen: De Zijper Historie Bladen; Piet Dekker: Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot; de 
websites van het Zijper Museum bij o.a. de beeldbank (www.zijpermuseum.nl) en de Historische Vereniging “De 
Zijpe” (wwwdezijpe.nl).  
Wilt u meer weten kijk dan in de Canon van de Zijpe, Zijpe in 40 vensters (L.F. van Loo) en op de site van de 
Historische Vereniging bij de Werkgroep boerderijen (https://www.dezijpe.nl/cgi-bin/boerderij.pl) 
 

 Samenstelling Ide Wolzak, 
Werkgroep Historisch onderzoek 

van de Historische Vereniging “De Zijpe”.	  


