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Een historisch rondje Petten                                  

 

We starten onze fietstocht bij “De Goudvis” in Sint Maartenszee: Ooit begonnen als zwembad 

met grote speeltuin en nu een attractiepark! We steken de Zeeweg over naar bungalowpark 

“Boerenslag.”  Hier kunnen we zien hoe er spontaan schoon water uit de duinen ( duinrellen) 

een weg zoekt over de camping om vervolgens via een ‘schoonwatersloot’  naar het 

“Wildrijk”  te stromen  en daar gaan we dan naar kijken aan het einde van deze fietstocht!                                                                                    

We gaan terug naar de rotonde bij de Goudvis en slaan r .a. de Breebaartweg in.                                                  

Aan het einde daarvan  l .a. de duinen in en 

daar passeren we even later het E.C.N.- 

complex,  waar in 1958 is begonnen met de 

bouw van een lageflux-reactor, die vanaf 

1960 in gebruik is genomen. Een hoge 

fluxreactor volgde in 1961. Nu wordt er 

gewerkt aan een  nieuwe Pallas-reactor. De  

reactor in Petten produceert een derde van alle 

medische isotopenwereldwijd. (Heel 

belangrijk voor de bestrijding van kanker! )                                      

 

We fietsen verder en komen dan bij het Informatiecentrum Kust. Zand tegen Zee en hier 

krijgen we een rondleiding! 

We zijn nu bij het nieuwe strand van Petten en door de eeuwen heen is hier heel veel 

veranderd. Zie onderstaand kaartje uit 1600! 
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We staan even stil bij het monument, dat hier in 2012 is onthuld 

ter herinnering aan een oorlogsdrama, dat hier bij de dijk heeft 

plaatsgevonden. In 1942 spoelden hier een paar Tsjechische 

vliegers aan, die met hun toestel een Wellington KX-B van 

Engeland op weg waren naar Wilhelmshaven. Ze werden geraakt 

door luchtafweer geschut en probeerden terug te komen naar 

Engeland, maar halverwege moesten ze een noodlanding maken in 

de Noordzee. Eén vlieger verdween onder water en 5 wisten zich 

te redden in een bootje. Slechts 3 spoelden tenslotte aan op de 

Hondsbossche Zeewering! 

Via de Noordzeestraat fietsen we nu naar de Bergeendstraat, naar de begraafplaats van Petten                                                                                                                                                           

Petten heeft door de eeuwen heen meerdere kerkjes gehad. De eerste is gebouwd tussen 1100 

en 1200 en is met de Sint-Nicolaasvloed in 1196 in zee verdwenen. Daarna is dat nog eens 

gebeurd tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421en in 1625 zijn er meer dan 100 huizen 

weggespoeld plus de kerk. De volgende kerk heeft het ook niet lang volgehouden, want die 

stond rond 1700 helemaal onder het zand en moest worden afgebroken                                                           

Met de oude stenen is daarna een nieuwe kerk opgetrokken, maar wel een paar honderd meter 

landinwaarts.                                      

                     Kerk van 1846                                                               Oude grafzerken 

                                                                                                                                                                

Onder de vloer van de kerk zijn oude grafzerken ( uit o,a, 1563 )in 1930 ontdekt (door mr. 

Belonje) en deze zerken hebben een plek gekregen op de nieuw aangelegde begraafplaats. 

 

In de 2
e
 Wereldoorlog is het dorp en dus ook de kerk 

op last van de Duitse bezetters afgebroken, vanwege 

de aanleg van de Atlantikwall.                                                                            

De na de oorlog nieuw gebouwde kerk staat nu te 

koop…!                                                            
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We vervolgen de fietstocht door de Jan van 

Gentstraat en rijden door de J.C Bellisstraat 

naar het monument met die naam.                                                 

J.C. Bellis zat in de oorlog in het verzet en 

hielp Engelandvaarders te ontsnappen vanaf de 

Hondsbossche Zeewering.                                                                    

Hij werd door de Duitsers opgepakt en later 

naar Buchenwald vervoerd, waar hij in 1942 

overleed. 

                                                                                                              

We fietsen verder en slaan l .a. naar de Singel en vervolgens l. a. de Spreeuwendijk op. 

                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

                      1907     

Hier vinden we langs de Spreeuwendijk nog een oude grenspaal van de Hondsbossche Zee-

wering en die markeert de grens tussen de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering. Dit vindt 

zijn oorsprong in het Noorderambacht van Petten en het Zuiderambacht van Petten.                                         

De grens liep langs de sloot, die te zien is op het 

bovenstaande kaartje.                                                                                                              

Aan het eind van de Spreeuwendijk slaan we l. a. 

de Leiweg in en steken de Hondsbosscheweg 

over naar de Hazeweg. We fietsen nu langs de 

Oude Schoorlse Zeedijk, die omstreeks 1230 is 

aangelegd om het er achtergelegen lage land te 

beschermen tegen een eventuele doorbraak van 

de HondsbosscheZeewering.                                                                            

Deze dijk vormt de zuidgrens van de Zijpe.  
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We rijden verder over de Hazeweg, totdat we l. a. de Mosterdweg  en even later l .a. de 

Koogerweg in gaan en dan fietsen we langs de Hondsbossche vaart, die langs de Oude 

Schoorlse Zeedijk stroomt. We steken de brug over en fietsen hier over de dijk tot aan de 

Molenweg. Hier gaan we in en die vervolgen we naar de Parallelweg, die ons naar 

Burgervlotbrug leidt.                                                                                                                                 

We staan hier aan het Noord-Hollands Kanaal, dat tussen 1819 en 1824 is gegraven in 

opdracht van Koning Willem I. Het moest zorgen voor een betere verbinding tussen den 

Helder en Amsterdam. Gedurende 5 jaar zijn er 9000 – 10.000 arbeiders mee aan het werk 

geweest: Graven met schop en kruiwagen en voor de diepste delen werden paarden ingezet en 

kwamen er moddermolens bij.( De arbeiders kwamen uit Gelderland, Groningen, Utrecht, 

Noord-Brabant, Zeeland, Vlaanderen en Duitsland.) Het Kanaal is 80 km. Lang; 40 m. breed; 

6-7 m. diep en heeft een bodembreedte van 10 m. en was in die tijd het grootste en diepste 

kanaal ter wereld! In december 1924 werd het kanaal officieel geopend door het oorlogsschip 

Bellona, dat van Alkmaar naar Den Helder zou varen. Twee dagen later voer de Oost-

Indiëvaarder Christina Berendina van Alkmaar naar Amsterdam     

  

Voor de oeververbindingen zijn houten 

vlotbruggen aangelegd: Tussen 2 vaste 

brugstukken aan de zijden van het kanaal 

kwamen 2 drijvende brugdelen met een totale 

lengte van 15 m. Als er een schip door moest, 

dan konden die drijvende delen onder de vaste 

delen worden geschoven. Zo’n houten vlotbrug 

was relatief goedkoop: ca. fl 10.000. Langs het 

hele Kanaal kwamen jaagpaden voor de jaag-

dienst met paarden van Den Helder naar 

Amsterdam. Kosten:80 cent per uur per paard.                                                                                                                   

De hele tocht  duurde wel zo’n 14 – 15 uur!                      De Burgervlotbrug van hout in 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Als de schepen kleiner waren, werden die ook                                                                                        

wel door mensen gejaagd. 
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We gaan de vlotbrug over en rijden nu over de Burgerweg naar Eetcafé Halfweg, op de hoek 

van de Ruigeweg en de Burgerweg en hier houden we een korte PAUZE! 

We gaan r .a. de Ruigeweg in en zien daar dan 

meteen aan de rechterkant de oude, dubbele 

dienstwoning (1914) van de ” Hollandsche 

IJzeren Spoorweg Maatschappij” waarin de 

‘lijn’ werkers werden ondergebracht. De lijn 

liep van Den helder via Anna Paulwna naar 

Schagen en door de Zijpe verder over 

Schoorldam naar Alkmaar.                                                   

 

We fietsen nu de hele Ruigeweg door en 

die dankt zijn naam aan de tijd, dat het 

inderdaad nog een ‘ruige’ weg was.                                                                                 

Veel zandduinen, nollenland (het zand 

is nog gebruikt voor de aanleg van de 

tramlijn) en  vaak moeilijk begaanbaar! 

 

Ruigeweg in1908 

          

                                                                                                                                                                 

 

                    

                    Tramkaartje                                        Voor de kruising van de Ruigeweg en de   

                                                                                Sint Maartensweg was tramhalte ’t Hoekje  
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We gaan l. a. de Sint Maartensweg op en passeren al gauw de 

plek waar vroeger de melkfabriek “de Eensgezindheid “ heeft 

gestaan.  ( 1911-1962) Er waren destijds veel kleine 

zuivelfabriekjes in de Zijpe en bijna elk dorp had wel zijn 

eigen fabriekje. De coöperatie “De Eensgezindheid” bracht 

hier verandering in door de mek bij de boeren op te halen en 

te verwerken tot de gewenste zuivel producten. Er werd hier 

ook veel kaas gemaakt. Eerst werd de melk per melkschuit 

opgehaald en later met melkauto’s. Door de enorme 

schaalvergroting (de Melkunie o.a.) sloot de fabriek in 1962. 

 

We fietsen nu de Sint Maartensvlotbrug over en gaan over het fietspad naar de hoek van de 

Zeeweg en de Ruigeweg. Hier ligt het “Wildrijk.”  

                        

 

 

 

 

 

                      1665                                                                    Torenhuis 1950      

Dit gehele landgoed, aangelegd in de 17
e
 eeuw, was het grootste en meest uitgestrekte van de 

hele Zijpe. De aangeplante bomen zorgden ervoor, dat de boerderijen beter bescherm waren 

tegen het stuifzand en de rijke heren, waaronder graaf Bentinck, vaak in gezelschap van 

koning WillemIII konden zich hier goed verpozen met o.a. de jacht! ( Niet alleen op dieren, 

maar ook op vrouwelijk schoon) Het Torenhuisje  is helaas in 1952 afgebroken!                                                                                                             

Bij de ingang van het Wildrijk kunnen we goed zien, hoe het water van de duinrellen hier 

wordt  omhoog gevoerd d.m.v. een tonmolen.                                                                                    

Tot slot fietsen we verder langs de Zeeweg en zijn we dan weer terug bij De Goudvis. 
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