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Hollands Kroon – Noord 
 
Het voormalige eiland Wieringen is ontstaan door de opstuwing van de zandige 
ondergrond in de voorlaatste ijstijd. De glooiing in het landschap herinnert hier nog 
altijd aan. De slingerende weggetjes, hoge haagbeplanting, Wieringerboerderijen, 
tuinwallen en eendenkooien zijn allemaal kenmerkend in het landschap. Ten zuiden 
van het eiland is in de 12e eeuw een wierdijk aangelegd om het stijgende water 
tegen te houden. Dit is nu een prachtig fietspad. Door de aanleg van de 
Amsteldiepdijk in 1924 was Wieringen niet langer meer een eiland.   
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Peilschaalhuisje  
Quarantaine 1, Westerland 
 
Type: Openbaar gebouw 
Oorspronkelijke functie: Peilschaalhuisje 
Bouwperiode: 1919 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Dit peilschaalhuisje is één van de twee 
peilschaalhuisjes op Wieringen. De 
andere staat aan de Havenkade in Den 
Oever. Beide peilschaalhuisjes dateren 
uit 1919. Ze zijn toen gebouwd in 
opdracht van Rijkswaterstaat en 
werden gebruikt om de waterstand vast 
te leggen. Langs de kust stonden er nog 
meer. 
 
De peilschaalhuisjes op het voormalige 
eiland Wieringen zijn vóór de aanleg 
van de Korte Afsluitdijk richting Van 
Ewijcksluis en de grote Afsluitdijk 
richting Friesland gebouwd en konden 
daarmee waarnemen wat de invloed 
van de komst van die dijken was op de 
waterstanden. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de computer het meetwerk over en zijn de 
meeste huisjes in onbruik geraakt. 

 
 
 
 
 
Het Peilschaalhuisje kan alleen vanaf de buitenkant worden bezichtigd.   
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Molen de Onderneming 
Koningsweg 75, Hippolytushoef 
 
Type: Korenmolen 
Bouwperiode: 1851 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
De molen is in 1851 gebouwd als een 
koren- en pelmolen. Het is een houten 
achtkantige bovenkruier met een 
stenen onderbouw. In 1930 raakte de 
molen buiten bedrijf omdat maalderijen 
met diesels of elektromotoren de functie van de molen hadden overgenomen.  
Gedurende de Tweede Wereldoorlog is de molen weer in gebruik genomen om 
op kleine schaal graan te malen. Dit duurde tot 1950 waarna de molen opnieuw 
stil kwam te staan en in verval raakte. In 1952 werd de molen aangekocht door 
de stichting Oud-Wieringen, die in 1964 de molen deels heeft gerestaureerd. 
Na 1964 werd de molen wel onderhouden, maar draaide slechts zo nu en dan. 
De beide maalstoelen ontbraken, waardoor de molen niet kon malen.  
 
Een tweede grote restauratie werd uitgevoerd in de periode 1997-2000, nadat 
in 1991 de molen in eigendom kwam van de vereniging De Wieringer Molens. 
Vanaf 2000 laten vrijwillige molenaars de molen weer regelmatig draaien op 
dins- en woensdagen, wanneer de molen open is voor bezoek. In 2021 is er een 
nieuwe molenboet naast de molen geplaatst.  
 

De molenaars zijn aanwezig op zondag van 11.00 - 16.00 om u een rondleiding 
te geven door de molen. Er worden pannenkoeken gebakken en er is 
koffie/thee. 
 
De Wieringer Molens hebben een fietsroute gemaakt langs alle historische 
plekken (circa 34 kilometer). Deze route over Wieringen kunt u hier verkrijgen.  
 
Meer informatie op de website van De Wieringer Molens.  

http://www.dewieringermolens.nl/
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Muziekschool de Grebbe   
Koningstraat 25, Hippolytushoef 
 
Type: Religieus erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Nederlandse Hervormde Kerk 
Bouwperiode: 1890 
Huidige functie: Muziekschool 
 
De kerkelijke gemeente Rehoboth was 
vanaf 1890 gehuisvest in dit kerkje. 
Samen met het voormalig Postkantoor 
(nummer 32) en de notariswoning 
(nummer 31) herinnert het nog aan een 
straat met een ‘voornaam’ verleden. 
In de jaren 50 is de kerk buiten gebruik 
geraakt, kreeg het gebouw andere 
bestemmingen en onderging het 
verschillende verbouwingen. Sinds 1980 
is het een woonhuis. Een deel van de 
oude kerkruimte is in gebruik als 
muziekschool onder de naam ‘De 
Grebbe’ – huis vol muziek. Kom binnen in 
een huis met een niet alledaags interieur, 
vol verhalen en symboliek.  
 
Dit jaar wordt er extra aandacht geschonken aan mevrouw Nel Dekker. Zij heeft 
altijd in deze straat op nummer 29 gewoond en zette zich in voor de 
dorpsgemeenschap. Ze was een vrijwilligster ‘pur sang’. Dit jaar is het 10 jaar 
geleden dat zij overleed. Tijd om haar een Mo(nu)ment te gunnen!  

 

De bewoners openen op zaterdag en zondag hun deuren voor een warm 
welkom. 
 
Er wordt op verschillende momenten muziek gemaakt door de leerlingen van 
de muziekschool. 
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Wieringerboerderij 

Kerkhofsteeg 1, Hippolytushoef 
 
Oorspronkelijke functie: Wieringerboerderij 
Bouwperiode: onbekend 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
De voormalige Wieringerboerderij aan 
Kerkhofsteeg 1 is een rijksmonument. De 
boerderij had van oudsher altijd koeien en 
schapen. Van de schapenmelk werd 
schapenkaas gemaakt. De boerenzoon reed 
tijdens de festiviteiten in het dorp passagiers 
met de paardentaxi. Voor de lokale 
woningbouw trad hij op als transporteur met 
paard en wagen. Hij bracht de aangevoerde 
bouwmaterialen uit de haven naar de 
bouwplaats. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bewoners openen dit weekend op zaterdag en zondag voor u de deuren en 
staan u graag te woord over de historie van de boerderij. De Kerkhofsteeg is 
vanaf de Hoofdstraat te bereiken.  
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Hippolytuskerk 

Kerkplein 17, Hippolytushoef 
 
Type: Religieus erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Kerk 
Bouwperiode: 12e eeuw 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
De Hippolytuskerk is vernoemd naar de bisschop van Rome in de 2de en 3de-eeuw 
genaamd Hippolytus. De kerk is van oorsprong een 12e eeuws romaans bouwwerk 
opgetrokken uit tufsteen. Van de 13de tot 15de-eeuw is de kerk vergroot in gotische 
stijl met toepassing van baksteen. Het schip is herbouwd na een verwoestende 
storm in 1674. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdag en zondag opent de Hippolytuskerk zijn deuren. Er is ter plekke 
informatie aanwezig over de rijke geschiedenis van de kerk.  
 
Het orgel mag tijdens Open Monumentendag worden bespeeld door liefhebbers. 
 
Meer informatie op de website van de Hippolytuskerk.  

https://www.hippolytuskerk.nl/
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Villa Zuiderzeewerken 

Gemeenelandsweg 12, Hippolytushoef 
 
Oorspronkelijke functie: Villa voor de heer De Neef gedurende zijn 
werkzaamheden aan de Zuiderzeewerken 
Architect: Prof. Ir. H.T. Zwiers 
Bouwperiode: 1928 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Deze vrijstaande villa is 
gebouwd ten behoeve van een 
lid van de directie van de 
Zuiderzeewerken. Ten 
zuidwesten van de villa ligt een 
dubbele garage, die bij de 
tweede directievilla op nummer 
8 hoort. De bakstenen gevels 
zijn voorzien van een witte 
stuclaag, die zat er 
oorspronkelijk niet op. Enkele 
ramen zijn vernieuwd. 
 
De villa is gebouwd op een vrijwel rechthoekig grondplan, met een erker aan de 
voorzijde en een uitbouw aan de achterzijde. De villa bestaat uit twee bouwlagen 
onder een samengesteld rieten schilddak met overstek. Op de nokken zijn 
vorstpannen aangebracht. Het linkerdakschild wordt doorsneden door een hoge 
bakstenen schoorsteen. De noklijn loopt evenwijdig aan de Gemeenelandsweg. De 
oorspronkelijke houten kapconstructie is nog aanwezig. In het dak zijn 
verschillende dakkapellen met glooiende killen aangebracht. 
 
 
 
 
 
 

Bezoekers kunnen het pand alleen vanaf de buitenkant bezichtigen.  
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Wieringer Eilandmuseum Jan Lont 

Stroeërweg 39, Hippolytushoef 
 
Type: Museum 
Oorspronkelijke functie: Wieringerboerderij 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Op het voormalige Zuiderzee-eiland Wieringen staat, vlakbij de de Waddenzee, de 
boerderij van laatste bewoner en eigenaar Jan Lont, nu het Wieringer 
Eilandmuseum. 
 
Beleef hier samen met uw kinderen het Wieringer boeren- en vissersleven. 

 

 
Op zaterdag en zondag gratis toegang van 13.00 tot 16.00 uur.  
 
Meer informatie op de website van Museum Jan Lont.  

https://www.museumjanlont.nl/
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Heidense Kapel 

Stroeërweg 39, Hippolytushoef 
 
Type: Religieus erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Kapel 
Bouwperiode: 2016 
 
Volgens de overlevering heeft Willibrord op deze locatie rond 700 al een houten 
kerkje gesticht. Rond 1100 is de eerste tufstenen kerk op deze plaats gebouwd.  
 
In 1878 is de kapel gesloopt. Het is daarom niet bekend hoe deze kapel en 
eventuele voorgangers er exact hebben uitgezien.  
 
In 2006 heeft een groep inwoners het initiatief genomen om op deze bijzondere 
locatie een sobere en compacte kapel te bouwen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heidense Kapel is elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur.  
 
Meer informatie op de website van de Heidense Kapel Wieringen.  

http://www.heidensekapel.info/
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Vliegtuig Crashlocatie Vatrop 

Vatropperweg 16, Den Oever 
 
Type: Herdenkingspaal 
Onthuld: 25 oktober 2019 
 
Op woensdagochtend 3 november 1943 was de Amerikaanse USAAF Republic 
Thunderbolt jager type P-47 C en vliegtuig serienummer 41-6587 QP-M met piloot 
Ivan Moon opgestegen vanaf het vliegveld Debden in Engeland. Vanuit heel 
Engeland stegen die ochtend 500 bommenwerpers op en onder andere 18 
jachtvliegtuigen van het 334 Fighter Squadron, 4e Fighter Group. Zij moesten 
Amerikaanse bommenwerpers beschermen tegen aanvallen van Duitse jagers. 
Deze bommenwerpers moesten in Wilhelmshaven scheepswerven en 
onderzeebootbunkers bombarderen. 
 
Boven de Nederlandse Waddenzee kwam de Amerikaanse luchtmacht in gevecht 
met de Duitse Luftwaffe. Om 12.40 uur, na een luchtgevecht dat op Wieringen 
vanaf de grond werd waargenomen, stortte het toestel van Moon neer bij Vatrop. 
Het jachtvliegtuig met piloot, boorde zich vlak achter een dubbele woning in de 
grond. Piloot Moon kwam hierbij om het leven. 
 
De Thunderbolt werd door een 
Duitse jager van Jagdgeschwader 
3 neergeschoten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De herdenkingspaal is elke dag te bezoeken. Informatiebord aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. 

https://shhk.nl/
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Michaëlskerk 

Kerkweg 22, Den Oever 
 
Type: Religieus erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Kerkgebouw 
Bouwperiode: Begin 12e eeuw 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
De Michaëlskerk dateert uit het begin van de 12e eeuw; een vestingkerk, gebouwd 
met tufsteen en één van de oudste kerken in ons land. Voordat deze kerk werd 
gebouwd, stond er een houten kerkje. Een bord in de kerk geeft aan dat deze kerk 
‘ontwijd werd door heidensche Noormannen’. De eerste vermelding van het 
bestaan van Wieringen dateert van eind 8e, begin 9e eeuw. In die periode trokken 
de Vikingen steeds verder Europa in. Wieringen had een belangrijke strategische 
positie voor de Vikingen omdat het relatief hoog lag. 
 
De kerk is genoemd naar de Heilige 
Michaël, een schutspatroon. Het godshuis 
diende vroeger ook als schuilplaats voor 
mensen en vee bij overstromingen. 
Door de eeuwen heen is de kerk meer dan 
eens verbouwd en gerestaureerd, onder 
andere in de 19e eeuw door Pierre 
Cuypers, de architect van het Rijksmuseum 
in Amsterdam. 
 
Veel van de werkzaamheden zijn bekostigd door bewoners van Wieringen en er is 
veel werk door vrijwilligers gedaan.  
 
 
 

 
De Michaëlskerk is geopend op zaterdag en zondag.  
 
Meer informatie op de website van Zin in Oosterland.  

https://www.zininoosterland.nl/nl/home/
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Molen de Hoop  
Hofstraat 57, Den Oever 
 
Type: Molen  
Bouwperiode: 1654 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Molen de Hoop is in de tweede helft van 
de 17e eeuw gebouwd – vermoedelijk rond 
1654 - als korenmolen. Er zijn 
aanwijzingen op kaarten dat er vanaf 1541 
al een molen heeft gestaan op dezelfde 
plaats.  
 
De molen is in de jaren 1920-30 buiten 
gebruik geraakt omdat met machines aangedreven maalderijen het werk hadden 
overgenomen. In 1941 brak een houten wiek, waarna de burgemeester 
verordonneerde ook de andere wieken te verwijderen. Nadien is de molen in verval 
geraakt. In 1952 is de molen gekocht door de Stichting Oud-Wieringen waarna een 
restauratie van het wiekenkruis volgde; in 1960 kreeg de molen weer een bovenas 
en in 1977 werd de molen voorzien van wieken. In 1991 kreeg de vereniging 
Wieringer Molens de molen in eigendom, waarna in 1993-1997 een grote 
restauratie door vrijwilligers volgde. De hele kap werd daarbij vervangen. Tussen 
1997 en 2001 zijn de maalstoelen opnieuw opgebouwd, maar het duurde tot 2015 
voordat de molen maalvaardig werd gemaakt en weer meel produceerde voor 
menselijke consumptie. Sinds 2001 draait de molen regelmatig op dins- en 
woensdagen en maalt enkele keren per maand graan op ambachtelijke wijze.  
 
De molen is op zaterdag van 11.00 - 16.00 geopend. De molenaars geven u graag 

een rondleiding. Er worden pannenkoeken gebakken en er is koffie/thee. 
 
De Wieringer Molens hebben een fietsroute gemaakt langs alle historische 
plekken (circa 34 kilometer). Deze route over Wieringen kunt u hier verkrijgen.  
 
Meer informatie op de website van De Wieringer Molens.  

http://www.dewieringermolens.nl/
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Historische Hoek 

Havenkade 3a, Hippolytushoef 
 
In de Historische Hoek liggen drijvende steigers die speciaal bestemd zijn voor 
zeilende vissersschepen die als Varend Monument zijn aangemerkt. De 
Havenboet is in 2012 officieel in gebruik genomen door Onderdak Nautisch 
Erfgoed Wieringen.  
 

Wieringer Skuutje WR60 
Type: Varend monument 
Bouwperiode: 1840 
 
De WR60 is het enige nog overgebleven Wieringer 
Skuutje van een vloot van vele van deze vissersscheepjes. 
Een Skuutje heeft een veel spitsere kop en kont dan een 
Aak, zelfs nog scherper dan van een Botter. 
 
Vermoedelijk is de WR60 (9,80 m lang en 3,30 m breed) omstreeks 1840, ruim 180 
jaar geleden, op de werf van Alkema in Makkum voor visserman Jan Tijsen uit Den 
Oever gebouwd, een tijd waarin er nog geen elektriciteit, petroleum en telefoon 
bestond en Wieringen nog 84 jaar een eiland zou zijn! 

 
Wieringer Aak WR4 
Type: Varend monument 
Bouwperiode: Rond 1900 
 
Rond 1900 liet de heer Ten Bokkel bij scheepstimmerman Nijdam uit Van 
Ewijcksluis een grotere aak bouwen dan hij al had. Dat was de WR4. In het voorjaar 
viste Ten Bokkel er mee op haring en ansjovis, in de zomer op harder en bot. In 
herfst en winter op krukels en kokkels voor de Belgische en Engelse markt en ook 
op mosselen voor Duitsland. Zeegras is met dit schip nooit gevist. 
De Aak is in 2000-2004 gerestaureerd, met natte bun en handgenaaide zeilen van 
vlasdoek (linnen). 
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Wieringer Aak WR173 
Type: Varend monument 
Bouwperiode: Rond 1900 
 
De Wieringer Aak WR173 is ruim een eeuw 
geleden, in 1916, in Workum van de 
werfhelling gelopen. Zij is de eerste 45 jaar in 
gebruik geweest in de visserij op en nabij het 
eiland Wieringen en diende daarna 15 jaar lang 
als particulier recreatieschip elders in het land. 
Uiteindelijk is de Aak weer naar Wieringen 
gehaald door een groep enthousiaste mensen, 
die zich heeft ingezet voor het behoud van dit 
belangrijke historische erfgoed, zo specifiek 
voor het voormalige eiland Wieringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag en zondag kunt u langskomen in de Historische Hoek en een kop 
koffie of thee drinken in de Havenboet. Laat u informeren over de historische 
vissersschepen waarvan er vroeger zo’n 100 in de haven lagen.  

 
Stap aan boord voor een tochtje van ongeveer 45 minuten in en om de haven 
van Den Oever. Vertrektijden op het hele uur. Per persoon € 10,- en kinderen 
tot 11 jaar voor de helft van deze prijs. Reserveer vooraf alvast een plekje via 
de website.   
 
Meer informatie op de website van Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen.  

https://www.onew.nl/
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Viking Informatiecentrum 

Havenweg 1, Den Oever 
 
Type: Museum 
 
In het Viking Informatiecentrum is een tentoonstellingsruimte ingericht waarbij 
uiteraard de beide vikingschatten van Westerklief centraal staan. Verder worden 
de verhalen achter de opzienbarende vondsten verteld aan de hand van veelal 
originele voorwerpen uit de Vikingtijd (ca. 800-1100 na Christus): 

• Zilver in de economie van de Vikingtijd 

• Wieringen als handelslocatie op de reizen naar en van Dorestad, 
Denemarken en Engeland 

• Handelsproducten van de Vikingen en Friezen 

• Wapens van Vikingen, Franken en Friezen 

• Een schaalmodel (5 m. lang) van een van de Skuldelevschepen 
uit Roskilde, Denemarken 

 
Verder is er informatie over het ontstaan van Wieringen in de voorlaatste ijstijd en 
zijn er diverse fossielen uit die tijd te bezichtigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Viking Informatiecentrum is geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 
16.00 uur. Entree is tijdens het monumentenweekend gratis.  
 
Meer informatie via de website van Viking Informatiecentrum.   

https://www.vikingen.nl/
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Hollands Kroon – Oost 
 
De Wieringermeerpolder is in 1930 drooggelegd. De overheid zorgde voor een 
planologische inrichting van de vier kernen Wieringerwerf, Kreileroord, Slootdorp 
en Middenmeer. De verdeling van kavels door de Dienst Zuiderzeewerken verliep 
gestructureerd met de inmiddels kenmerkende Wieringermeerboerderijen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Gat in de dijk 
2 Verzameling van de Familie Roza 
3 Historisch Genootschap Wieringermeer  
4 Het Domeinkantoor 
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5 Crashlocatie Oostermiddenmeerweg 
6 Crashlocatie Molenweg 
7 Crashlocatie Dolfijnweg 
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Gat in de dijk 

Noorderdijkweg nabij 24, Wieringerwerf 
 
Type: Herdenkingsplaats 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een deel van de dijk langs het IJsselmeer tot 
ontploffing gebracht. Hierdoor kwam de Wieringermeer weer onder water te 
staan. Op de plek van het gat in de dijk ontstond later natuurgebied ‘De Wielen’, 
tegenover het Dijkgatbos langs de Noorderdijkweg in de Wieringermeer. 
 
Op de oude dijk, die destijds is doorgebroken, is een toegangspad gemaakt met aan 
het einde een uitkijkpunt. Vanuit dit punt heeft u zicht op de plek waar 
dijkdoorbraak ontstond.  
 

 
 
 

Het uitkijkpunt is altijd geopend. Het grindpad naar het uitkijkpunt is 
rolstoelvriendelijk. Er zijn verschillende informatieborden aanwezig. 
 
Deze locatie is onderdeel van de Verhalenroute IJsselmeerkust en heet ‘De dijk 
springt’. Bekijk op locatie de informatieve video.   

https://verhalenrouteijsselmeerkust.2discover.nl/#nl/informatie
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Verzameling Familie Roza 

Oom Keesweg 22, Hippolytushoef 
 
Type: Boerderij 
 
Op het erf bij familie Roza is van alles te bekijken: een open tuin met vijver, zitjes 
en doorkijkjes, een collectie kinderserviesjes, een poppenwagen-verzameling, 
antroposofische poppen, oldtimer tractoren, antieke gereedschappen, 
huishoudelijke benodigdheden uit vervlogen tijden et cetera. 
 
In de boerderij kunt u de vitrine met handgemaakte antroposofische poppen van 
Anneke bekijken. Of u struint door de schuur waar Gerrit zijn museum heeft met 
antieke tractoren, gereedschappen en huishoudelijke benodigdheden. 
 

 
We hebben een paar zitjes in de tuin waar u kunt pauzeren met een gezellig bakje 
koffie van gastvrouw Anneke. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd welke 
naar goede doelen als De Opkikker gaat. 

 
 
 
 
 
Tijdens Open Monumentenweekend bent u op zaterdag en zondag van harte 
welkom bij familie Roza. Ze geven u graag een rondleiding, kom langs en geniet! 
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Historisch Genootschap Wieringermeer 

Loggersplein 1, Wieringerwerf 
 
Type: Openbaar gebouw 
Oorspronkelijke functie: Gemeentehuis 
Architect: J.F. Berghoef 
Bouwperiode: 1955 
Huidige functie: de Cultuurschuur 
 
De Cultuurschuur is hét culturele 
hart van Wieringerwerf. Met een 
grote groep vrijwilligers wordt 
hard gewerkt aan de 
instandhouding van het pand en 
worden er tal van activiteiten 
georganiseerd.  
 
De geschiedenis van de polder is 
met het gebouw verweven. Op de 
gevel is de waterstand na de 
dijkdoorbraak aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog 
zichtbaar gemaakt. Door het pand 
vertellen muurschilderingen in 
tien scènes de geschiedenis van 
de Wieringermeer in 1930-1955.  
 
Het Historisch Genootschap 
Wieringermeer heeft een 
uitgebreide collectie en 
organiseert regelmatig 
tentoonstelling.  
 

Op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur ontvangen de vrijwilligers van 
het Historisch Genootschap u graag in de Cultuurschuur.  
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Het Domeinkantoor 

Ir. Smedingsplein 1, Wieringerwerf 
 
Oorspronkelijke functie: Domeinkantoor Waterschap 
Bouwperiode: 1941 - 1942 
Huidige functie: Appartementen 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Het voormalige domeinkantoor is 
statig en een kenmerkend gebouw in 
Wieringerwerf. Het wapen van 
Heemraadschap de Wieringermeer 
hangt nog steeds aan de gevel. Dat 
herinnert ons eraan dat het 
Heemraadschap tot 1994 
verantwoordelijk was voor het 
waterbeheer in de polder. De brede 
zwarte rand staat voor de solide dijken 
van de Wieringermeer die in 1930 droogviel. Het goud en de korenaren 
symboliseren de vruchtbare grond en de haringen de oorspronkelijke toestand, de 
zee. Op 1 april 1950 werd het wapenschild officieel onthuld. 
 
Het kantoor is opgetrokken in de trant van het traditionalisme met toepassing van 
gestileerde neo-barokke details, onder meer in de trappartij van de hoofdingang en 
vensterafsluiting van de risaliet. Het gebouw is na de dijkdoorbraak van 1945 
zonder noemenswaardige wijzigingen van het oorspronkelijke ontwerp hersteld. 
 
Bij het verlaten van het pand door het waterschap is er een fontein gedoneerd aan 
de inwoners van Wieringerwerf welke nog steeds te zien is schuin tegenover het 
pand. In 2013 zijn er appartementen verschenen in het gebouw. 
 
 
 
 
Tijdens het Open Monumentenweekend is het pand alleen vanaf de buitenkant te 
bezichtigen.  
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Vliegtuig Crashlocatie Oostermiddenmeerweg 

Oostermiddenmeerweg 23, Wieringerwerf 
 
Type: Herdenkingspaal 
Onthuld: 6 februari 2021 
 
De Engelse Lancaster bommenwerper was zondagavond 3 januari 1943 om 17.20 
uur opgestegen vanaf het vliegveld Seyerston. De bemanningsleden waren onder 
leiding van de jonge, maar ervaren piloot Harry Bird, onderweg naar de 
Kruppfabrieken in Essen. 
 
Piloot Bird en zijn zes bemanningsleden vlogen in de donkere nacht samen met 3 
Mosquito – en 19 Lancaster bommenwerpers naar Duitsland. De Lancaster keerde 
die avond niet terug. Om 19.40 uur ontplofte het hoog in de lucht. De oorzaak van 
de ontploffing is onbekend. Alle bemanningsleden kwamen om het leven. Zij zijn 
begraven op de Militaire Erebegraafplaats te Huisduinen. Na de oorlog werden zij 
herbegraven op de British Commonwealth War Grave Cemetery nabij Bergen op 
Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De herdenkingspaal is elke dag te bezoeken. Informatiebord aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. 

https://shhk.nl/
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Vliegtuig Crashlocatie Molenweg 

Schagerweg nabij 17, Middenmeer 
 
Type: Herdenkingspaal 
Onthuld: 9 oktober 2021 
 
De Vickers bommenwerper was in de avond van 11 april 1942 om 22.01 uur 
opgestegen vanaf het vliegveld East Wretham. Het doel van deze missie was de 
stad Essen. De bemanning was afkomstig uit het toenmalige Tsjechoslowakije. Het 
vliegtuig werd om 00.23 uur op de heenweg neergeschoten door een Duitse 
nachtjager. Verantwoordelijk hiervoor was Oberleutnant Helmut Lent. Hij was 
opgestegen vanaf het vliegveld Leeuwarden. 
 
Het vliegtuig vloog brandend door de lucht, waarna het aan de Molenweg 
neerstortte. Alle zes bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Zij werden 
allen begraven op de Militaire Erebegraafplaats te Huisduinen. Nu liggen zij in een 
collectief graf op de British Commonwealth War Grave Cemetery nabij Bergen op 
Zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De herdenkingspaal is elke dag te bezoeken. Informatiebord aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. 

https://shhk.nl/
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Vliegtuig Crashlocatie Dolfijnweg 

Dolfijnweg nabij 9, Slootdorp 
 
Type: Herdenkingspaal 
Onthuld: 16 april 2022 
 
De Engelse Halifax bommenwerper was in de avond van 25 juli 1943 om 22.39 uur 
opgestegen van het vliegveld Lissett. Voor de bemanning was het hun derde missie. 
De leiding was in handen van de piloot, Kenneth Larkin. 
 
Larkin en zijn zes bemanningsleden vlogen die nacht met 704 andere 
bommenwerpers naar de Kruppfabrieken in Essen. De Halifax keerde die ochtend 
niet terug op vliegveld Lissett en de voltallige bemanning werd als vermist 
opgegeven. Al op de heenweg, om 00.17 uur, werd de bommenwerper 
neergeschoten door een Duitse nachtjager. Zes omgekomen bemanningsleden 
werden dezelfde dag begraven op de Algemene begraafplaats te Middenmeer. 
Alleen staartschutter Jock Loudoun kon op tijd met zijn parachute het brandende 
vliegtuig verlaten, voordat het in de lucht ontplofte. Hij overleefde op miraculeuze 
wijze de crash en de oorlog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De herdenkingspaal is elke dag te bezoeken. Informatiebord aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. 
  

https://shhk.nl/
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Hollands Kroon – Zuid  
 

Winkel, Nieuwe Niedorp en Oude Niedorp zijn historische dorpskernen met 
een lange bewoningsgeschiedenis. Dat is terug te zien aan de historische 
bebouwing aan onder andere de Bosstraat en Dorpsstraat. Niedorp heeft in 
1415 zelfs stadsrechten gekregen van graaf Willem VI van Holland.  
 

1 Weegbrug 
2 Museum Spaansen 
3 Klooster en Kloosterkerk 

4 Ruïnekerk 
5 Molen de Hoop 
6 De Westermolen 
 

3 

5 4 

1 

2 

6 
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Weegbrug 

Westfriesedijk 36, Winkel 
 
Oorspronkelijke functie: Weeghuisje en weegbrug 
Bouwperiode: 1933 
Monumentenstatus: Provinciaal monument 
 
De weegbrug met het weeghuisje zijn tot 
stand gekomen op initiatief van een groep 
landbouwers uit de Groetpolder in de 
gemeente Winkel. Zij hadden in 1933 in 
verband met de afzet van de geteelde 
landbouwproducten behoeften aan een 
weegbrug. Op de brug konden zij wagens 
rijden met goederen en daarbij de lading 
op de wagens wegen. Zij vonden een 
geschikte locatie bij een verbreding van 
de Westfriesedijk. Het maximale 
weegvermogen bedroeg 20.000 kg 
volgens de afleesschaal op de huidige mechaniek. De bouw van het weeghuisje met 
het maken van de put voor de weegbrug werd gegund aan de firma Keuris te 
Schagen. Tot weger werd een in de nabijheid wonende landbouwer aangesteld (de 
eerste was Dirk Molenaar).  
 
Vooral in het oogstseizoen was de installatie intensief in gebruik om stro, graan en 
landbouwproducten te wegen. Ook koeien en varkens werden regelmatig 
gewogen, en in de beginjaren ook veel motorvoertuigen. Sinds 1990 werd door 
nieuwe ontwikkelingen geen gebruik meer gemaakt van de weegbrug, waardoor de 
brug buiten functie werd gesteld. Er zijn meerdere van deze weegbruggen en 
huisjes in Nederland gebouwd maar vele zijn inmiddels afgebroken.  
 
In het huisje staat nog een houten administratiemeubel met vakken, lade en een 
werkblad.  
 

De weegbrug en het weeghuisje zijn vanaf de buitenkant te bezichtigen.  
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Museum Spaansen 

Schreidersweg 6, Winkel 
 
Type: Museum 
Oorspronkelijke functie: Boerderij 
 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bedrijfsjubileum in februari 1996 is het voormalige 
woonhuis van de familie Spaansen als museum ingericht. Het is een permanente 
expositieruimte met een uitgebreide fotocollectie en talloze gebruiksvoorwerpen 
van een bijzonder familiebedrijf. Doordat het interieur van de woning zoveel 
mogelijk in de oorspronkelijke staat is gehouden, heeft het Spaansen museum een 
heel eigen karakter.  
 
U kunt een kijkje nemen in de woonkamer en het eerste kantoor met de oude 
typemachine en de sigarendoos van vader Spaansen. Maar ook in de slaapkamer 
van moeder Spaansen is van alles te zien zoals trouwfoto’s, geboortekaartjes van 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Elke foto en elk voorwerp heeft zijn eigen 
verhaal.  
 
Laat u informeren en inspireren door een uitgebreide fotocollectie en talloze 
gebruiksvoorwerpen die het verleden, heden en toekomst van Spaansen verbinden 
als respectabel familiebedrijf. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gastvrouw Ada van der Wal – Spaansen ontvangt u graag in Museum Spaansen 
tijdens het Open Monumentenweekend.  
 
Meer informatie op de website van Spaansen.  

https://www.spaansen.nl/over-ons/museum
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Klooster 

Paadje 22, Nieuwe Niedorp 
 
Type: Religieus erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Klooster 
Huidige functie: Seminarie 
 
In het klooster zaten eerst de broeders van de Orde der Franciscanen. De broeders 
vertrokken en vanaf 1960 woonden de zusters Clarissen in het klooster. In 1988 
vertrokken de zusters en kwam het klooster in andere handen. Vanaf 1994 is het 
klooster in gebruik als seminarie. Dat is een instelling voor de opleiding van 
geestelijken. In de Katholieke Kerk is dit meestal onder leiding van een rector.  
 
Het Internationaal Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater van 
het bisdom Haarlem-Amsterdam is gevestigd in het klooster. Zij ontvangen 
jongemannen met een roeping om priesters te worden en vormen hen voor de 
nieuwe evangelisatie.  
 
De drie kenmerken van dit type 
priesteropleiding zijn als volgt: 
internationaal, diocesaan en 
missionair. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag en zondag heeft het klooster de deuren geopend en worden er 
rondleidingen gegeven door de priesters die hier in opleiding zijn.  
 

Meer informatie op de website van Redemptoris Mater Haarlem – Amsterdam.  

http://www.redemptorismateramsterdam.nl/
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Kloosterkerk 

Paadje 8, Nieuwe Niedorp 
 
Type: Religieus erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Kerk 
Bouwperiode: 1906 - 1907 
 
Al in 1904 werd voorgesteld een kerk en klooster in Noord-Holland te stichten. Na 
overleg met de Bisschop te Haarlem wordt de goedkeuring verleend. De 
vestigingsplaats wordt midden in het gebied waar met de Reformatie de 
katholieken praktisch geheel waren verdwenen, namelijk Nieuwe Niedorp. De 
keuze was een stuk grond buiten het dorp zelf.  
 
De kerk viel de eerste jaren onder de parochie ’t Veld. De bouwtijd bedroeg vanaf 
1906 één jaar, waarna de kerk en het klooster in 1907 zijn opgeleverd. De eerste 
jaren vielen 29 gezinnen met 135 zielen onder de zorg van de Kloosterkerk.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op zaterdag en zondag zijn de deuren van de kloosterkerk geopend.  
 
Meer informatie over de Kloosterkerk op de website van de parochie Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Nieuwe Niedorp.  

https://kloosterkerk.blogspot.com/
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Ruïnekerk 

Dorpsstraat 33, Oude Niedorp 
 
Type: Religieus Erfgoed 
Bouwperiode: Oorspronkelijk uit het midden van de 13e eeuw 
Monumentenstatus: Gemeentelijk monument  
 
De kerk van Oude Niedorp is van oorsprong 
gebouwd op een terp. Maar door het 
inklinken van het veen in de 14e eeuw 
verzakte de kerk. De kerk is, op de toren na, 
afgebroken. Tegen de bestaande toren aan is 
toen een nieuwe kerk gebouwd.  
 
De huidige kerkmuren zijn opgetrokken in 
1648. Vanwege de aanhoudende verzakking is 
in 1738 de kerktoren afgebroken en werd op de oude fundering een nieuwe toren 
gebouwd. Ook de nieuwe toren was niet bestand tegen het inklinken en verzakken 
en in 1800 werd de spits eraf gehaald en enkele jaren later werden ook de 
zijbeuken van de kerk gesloopt. In 1977 ging de kerk grotendeels door 
blikseminslag verloren. Bij de brand gingen het dak, de houten constructie en het 
interieur waaronder de preekstoel uit 1672 verloren. Alleen de bakstenen 
buitenmuren zijn behouden gebleven.  
 
In 2011 werd besloten de ruïne te conserveren waarbij de nadruk ligt op behoud en 
consolidatie. De ezelsrug op de bovenzijde van de kerkmuren is in 2011 verwijderd 
en vervangen door een licht bolle rug van specie om te voorkomen dat de muren 
inwateren. Naast Oude Niedorp is in Nederland alleen in Ammerzoden, Dongen en 
Bergen een zogenaamde ‘ruïnekerk’ te vinden.  
 
 
De Ruïnekerk is te bezoeken op zaterdag en zondag. Er zijn verschillende 
informatiepanelen aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Ruïnekerk Oude Niedorp.  

https://www.ruinekerk-oudeniedorp.nl/
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Molen de Hoop 

Molenpad 1, Oude Niedorp 
 
Type: Molen 
Bouwperiode: 1641 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Molen De Hoop is zeer waarschijnlijk in 
1641 gebouwd als achtkantige 
korenmolen. Op kaarten uit het begin 
van de 17e eeuw stond op deze plaats 
ook al een molen, vermoedelijk een 
standerdmolen. Aangenomen wordt dat 
in 1641 die molen vervangen is door de 
huidige. Dat het houten achtkant echt 
oud is, blijkt uit verschillende 
onderdelen van de constructie, bij zowel 
de boven- als onderzijde van het 
achtkant. De molen heeft een meer dan 
100 jaar oud en uniek wiekenkruis met stalen balken, gebouwd in 1893 door de 
firma Pot. 
 
Vanaf ongeveer 1785 tot 1900 was de molen in bezit van de familie De Geus, die 
deze verkocht aan de familie Slijboom. In 1916 konden de maalstenen ook door 
een bij de molen geplaatst schuurtje worden aangedreven. De molen bleef tot 
1961 in bedrijf, totdat het maalbedrijf werd beëindigd. In 1962 werd de molen 
verkocht aan de toenmalige gemeente Oude Niedorp. De molen werd sindsdien 
wel goed onderhouden, maar draaide sporadisch.  Sinds 2000 draait de molen weer 
regelmatig en kan inmiddels weer graan malen.  
 
 
 
 

De molenaars openen op zaterdag en zondag de molen. Er worden 
rondleidingen gegeven en pannenkoeken gebakken.  
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De Westermolen 

Oosterweg 6, Nieuwe Niedorp 
 
Type: Molen 
Bouwperiode: 1854 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
De Westermolen is een in 1854 gebouwde achtkante binnenkruier, ook wel 
“dikkop” genoemd. Hij bemaalt samen met een elektrisch gemaal de 735 ha grote 
Oosterpolder bij Winkel en Nieuwe Niedorp. Bij extreme regenval is de molen met 
zijn vijzel van 2,10 m doorsnede nog goed in staat om mee te helpen om het water 
uit de polder te pompen.   
 
Op een kaart van omstreeks 1680 staat op de plaats van de huidige molen ook al 
een molen aangegeven met de vermelding Nieuwe Molen. Op 26 januari 1890 
stortte tijdens een zware storm de kop van de bovenas met het wiekenkruis naar 
beneden. De schade is toen wel hersteld, maar omstreeks 1893 werd besloten om 
de Nieuwe Molen te slopen en een stoomgemaal te bouwen.  
 
De oorspronkelijke Westermolen, gebouwd in de 2e helft van de 17e eeuw, brandde 
op 18-19 februari 1854 
door blikseminslag volledig 
af. De molen werd 
herbouwd en werd 
voorzien van een vijzel 
waarmee een groter 
hoogteverschil tussen 
polder en boezem kon 
worden overbrugd.  
 
 
 
 
 
 

De bewoonde molen is niet geopend voor bezoek.  
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Hollands Kroon – Zuidwest 
 
Het voormalige vissersdorp Kolhorn is gelegen aan de Westfriese dijk. Het is niet 
moeilijk voor te stellen dat dit ooit een havenplaats aan de Zuiderzee was. Door de 
inpoldering ligt het nu in het Westfriese landschap. Kolhorn is net zoals 
Barsingerhorn een beschermd dorpsgezicht. De oude kernen met monumentale 
boerderijen en karakteristieke panden worden op deze manier beschermd. 
Haringhuizen kreeg samen met Barsingerhorn in 1415 stadsrechten van graaf 
Willem VI.  
 
 

 
 
1 Willibrorduskerk  
2 Tramabri 
3 Raadhuis 
4 Museum Terug naar Toen 
5 Molenromp  
  

6 Vliegtuig Crashlocatie Ansjoviskade 
7 Museum de Turfschuur en Ansjovisjol KH44 
8 Gemaal Schagerkogge 
9 Woonhuis 
 
 

9 

1 

2 
3 4 

5 

6 
7 8 



 

 34 

Willibrorduskerk  
Dorpsstraat 9, Haringhuizen 
 
Type: Religieus erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Kerk 
Bouwperiode: Circa 1470 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
 
De Willibrorduskerk met zijn 
ingekorte toren vormt nog altijd het 
hart van het kleine dorpje 
Haringhuizen in de kop van Noord-
Holland. De kerk aan de 
Dorpsstraat 9 staat verhoogd op 
een terp en stamt uit de 15e eeuw. 
Het interieur is sfeervol en bevat 
een preekstoel en doophek uit 
1654. Op de vloer zijn nog altijd de 
oude grafzerken te bewonderen. In 
de kerk staat een prachtig Engels 
orgel. Deze kerk wordt gebruikt 
voor diverse culturele activiteiten. 
Te denken valt aan exposities, 
concerten, tentoonstellingen et 
cetera. 

 
 
 
 
Op zaterdag en zondag is de Willibrorduskerk te bezoeken.  
 
Op verschillende momenten is er dit weekend muzikale begeleiding aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Oude Hollandse Kerken.  

http://www.oudehollandsekerken.nl/kerken_haringhuizen.html
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Tramabri 

Heerenweg naast 1, Barsingerhorn 
 
Oorspronkelijke functie: Tramabri 
Bouwperiode: 1910 
Monumentenstatus: Provinciaal monument 
 
De tramabri werd rond 1910 samen met 
drie identieke abri’s gebouwd. De abri 
was gesitueerd bij de plaats waar de 
trambaan de Heerenweg kruist.  
 
De opdrachtgever voor het wachthuisje 
was de N.V. Tramweg Wieringen – 
Schagen. De organisatie ging een 
exploitatieovereenkomst aan met de 
Hollandse Spoorweg Maatschappij.  
 
Voor het baanvak Schagen – 
Barsingerhorn, dat al vanaf 1898 
onderdeel uitmaakte van de tramlijn 
Schagen naar Hoorn, werd door de Stoomtram Maatschappij West-Friesland het 
medegebruik verkregen. Bij Barsingerhorn splitste de tramlijn van de N.V. Tramweg 
Wieringen – Schagen zich af en ging over een eigen baan in de richting van 
Wieringerwaard en het eindpunt Van Ewijcksluis, waarvandaan een aansluitende 
veerdienst met het eiland Wieringen werd onderhouden.  
 
Op 1 maart 1912 werd de tramlijn geopend. In 1936 volgde al de sluiting.  
 
De abri is rond 2000 grondig hersteld, waarbij het materiaal voor het grootste deel 
is vernieuwd. Het spoor is niet meer aanwezig. Het tracé/de spoorlijn is bij het 
herstelde gebouw en op andere plekken nog zichtbaar in het landschap.  

 
 
 
De tramabri is vanaf de buitenkant te bezichtigen. 
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Raadhuis 
Heerenweg 150, Barsingerhorn 
 

Oorspronkelijke functie: Raadhuis 
Bouwperiode: 1622 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Het pand uit het jaar 1622 is gebouwd als rechthuis waar de rechtspraak van 
Barsingerhorn werd voltrokken. De klok in het torentje is gegoten in 1659.  
 
Van 1813 tot 1970 werd de oude raadkamer gebruikt voor de raadsvergaderingen 
van de gemeente. In 1866 werd het bezit overgedragen aan de gemeente.  
 
Het pand heeft de status van 
rijksmonument en wordt op de 
volgende wijze omschreven: 
Rechthoekig gebouw onder dwars 
zadeldak, bekroond door houten 
torentje met open spits.  
 
Boven het midden van de voorgevel een 
trapgevel met op de top een 
Justitiabeeld en door een balustrade 
met de hoeken verbonden. In het fries 
een wapensteen en twee 
leeuwenmaskers. Boven de vensters 
rondboogvormige ontlastingsbogen met 
verdiepte boogvelden.  
 
 
 
 
 
 

Het raadhuis is te bezoeken op zaterdag en zondag. De eigenaren ontvangen u 
graag om ook de binnenkant te bekijken.  
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Museum Terug naar Toen 

Heerenweg 244, Barsingerhorn 
 
Type: Museum 
 
Museum ‘Terug naar Toen’ heeft in het najaar van 2021 zijn deuren geopend. Er is 
een doorlopende expositie van oude landbouwwerktuigen, klein gereedschap, 
huiskamer van de jaren 30 vorige eeuw en een presentatie van oud Barsingerhorn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museum Terug naar Toen is op zaterdag en zondag te bezoeken tussen 10.00 
en 16.00 uur.  
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Molenromp 

Heerenweg 75, Barsingerhorn 
 
Type: Molenromp 
Oorspronkelijke functie: Korenmolen 
Bouwperiode: 1907 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
De korenmolen De Ster ofwel de Molen van Buis in Barsingerhorn is in 1907 
gebouwd omdat in februari 1907 de molen, die hier stond afbrandde. Die molen 
was toen eigendom van C. Buis Pzn. Hij had de molen in 1900 overgenomen van A. 
de Waard. Voor de herbouw van de molen werd gezocht naar een sloopmolen uit 
de Zaanstreek. Daarvoor werd de overbodig geworden pelmolen Het Wapen van 
Friesland uit Zaandam-Oost gebruikt, die in 1761 was gebouwd. 
 
De molen is omstreeks 1925 na een brand onttakeld tot twee meter boven de 
stelling, waarbij het wiekenkruis, de kap, de romp tot de onderste bintlaag van het 
bovenachtkant, de stelling en het gaande werk werden verwijderd. Daarna nam 
een motor de aandrijving van de molenstenen over. De molenromp ligt aan de 
noordkant van de Vaart aan de oostelijke rand van Barsingerhorn en in een open 
omgeving. 
 
De molen dient onder andere 
als clubhuis voor Golfbaan 
Molenslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Molenromp is alleen vanuit de buitenkant te bezichtigen.  
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Vliegtuig Crashlocatie Ansjoviskade 

Ansjoviskade 50, Kolhorn 
 
Type: Herdenkingspaal 
Onthuld: 5 september 2020 
 
Op zondag 30 januari 1944 was deze Lancaster om 17.15 uur opgestegen vanaf het 
vliegveld Bourn in Engeland. De bommenwerper had Berlijn als doelwit. Voor de 
bemanning was het de zesde missie in deze samenstelling. In totaal stegen die 
avond 534 vliegtuigen op, waarvan 21 Lancasters van 97 Squadron. Twee 
Lancasters keerden niet terug, waaronder JB535. 
 
De bommenwerper ontplofte om 22.12 uur boven Kolhorn, nadat het in brand was 
geschoten na een hevig vuurgevecht met een Duitse nachtjager. Piloot van dit 
toestel was Oberfeldwebel Heinz Vinke. Op het moment van ontploffen, liepen veel 
Kolhorners op straat, omdat een voorstelling van de plaatselijke toneelvereniging 
net was afgelopen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Alle 
bemanningsleden kwamen echter om het leven. Zij en de brokstukken stortten in 
en rondom Kolhorn neer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De herdenkingspaal is elke dag te bezoeken. Informatiebord aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. 

https://shhk.nl/
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Museum de Turfschuur 

Westfriesedijk 66c, Kolhorn 
 
Type: Museum 
Oorspronkelijke functie: Turfschuren 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Museum ‘de Turfschuur’ is een klein en 
overzichtelijk museum, gelegen aan de oude West-
Friese Omringdijk. In het museum kunt u van alles 
zien en beleven over de strijd van de provinciale 
en plaatselijke bevolking om het hoofd letterlijk en 
figuurlijk boven water te houden. Daarnaast wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan de veranderingen 
in het landschap in Noord-Holland en West-
Friesland in het bijzonder. Met een originele 4-
delige maquette en een korte videopresentatie krijgt u een goed beeld van 1000 
jaar strijd tegen het water en de ontwikkeling van het landschap. Van zeegaten en 
waddenkust, verdronken dorpen en de Zuiderzee, tot vruchtbare polders. 
 
Door middel van foto’s en bijzondere voorwerpen maakt u kennis met de 
gevarieerde maritieme geschiedenis van Kolhorn en de “meekrapproductie” in de 
Waard- en Groetpolders.  
 
De tijdelijke expositie staat vanaf mei 2022 in het teken van de plaatselijke 
middenstand die rond de jaren 1960 is verdwenen.  

 
 
Op zaterdag en zondag te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Dit weekend is de 
entree gratis.  
 
Er zijn drie verschillende audiotours om Kolhorn beter te leren kennen tijdens 
een wandeling van 45 tot 90 minuten.    
 
Meer informatie op de website van Museum Kolhorn. 

https://www.stichtingmuseumkolhorn.nl/
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Ansjovisjol KH44 

Westfriesedijk tegenover 66c, Kolhorn 
 
Type: Schip 
Bouwperiode: 1899 
 
Kolhorn was tot 1929 een haven aan de voormalige Zuiderzee. Van de vissersvloot 
uit die tijd is alleen de ansjovisjol KH44 behouden gebleven. Bijzonder is ook dat de 
geschiedenis van dit uit 1899 stammende ijzeren schip geheel bekend is.  
 
Zo weten we dat op 23 april 1900 de Stavorensche Bomboot bij de werf W.F. Stoel 
& Zoon te Alkmaar van stapel liep. De werf, die door Willem Frederik Stoel in 1863 
werd opgericht, droeg later de naam Nicolaas Witsen. Een burgemeester van 
Amsterdam, die ook bekendheid verwierf als onderzoeker van technische 
ontwikkelingen in de scheepsbouw. Onder werfnummer 186 werd de jol in 
opdracht van Pieter Bood IJz. uit Kolhorn in 
de winter van 1899 / 1900 gebouwd. 
Pieter Bood heeft zijn jol, met 
visserijnummer KH44, de naam Jansje 
Johanna gegeven (vernoemd naar zijn 
jongste dochter, geboren op 21 oktober 
1891). 

 
 
 
 
Op zondag kunt u meevaren op de jol.   
 
Met de authentieke ansjovisjol KH44 kunt u op zondag een rondvaart maken 
van ongeveer een uur. Er wordt gevaren op het Kolhornerdiep. De exacte route 
hangt wel af van de wind! Er wordt verteld over zeil- en visserijtechnieken en 
indien mogelijk worden deze gedemonstreerd. Ook de geschiedenis van 
Kolhorn en van de polders eromheen komt aan de orde. 
 

Meer informatie op de website van Stichting Varend Erfgoed Kolhorn.  

https://www.kh44.nl/
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Gemaal Schagerkogge 

Westfriesedijk 68, Kolhorn 
 
Type: Industrieel erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Elektrisch gemaal 
Bouwperiode: 1927 
Huidige functie: Woonhuis 
 
Het gemaal is gebouwd in 1927 en is 
uitgerust met een door elektromotoren 
aangedreven pompinstallatie.  
 
Het gebouw werd opgetrokken in een 
strakke variant van de Amsterdamse 
School. De gevels zijn opgetrokken in 
schoon metselwerk en het pand is 
voorzien van een opvallend pannendak, 
gedekt met rode pannen. Het gemaal 
bemaalde tot voor kort de 
Schagerkoggeboezem en hield een 
gebied van 3.000 ha droog. Het gemaal 
heeft twee horizontale elektrische 
schroefpompen (firma Pannevis).  
 
Het gemaal Schagerkogge is voor de 
bemalingsgeschiedenis van belang als zeer gaaf bewaard gebleven voorbeeld van 
een boezemgemaal. Het gemaal heeft extra waarde door de markante ligging in het 
dorpsgezicht van Kolhorn en door de geïntegreerde dienstwoning. 
 
Tot 2006 heeft het gemaal dienstgedaan als 1e elektrische gemaal in Nederland. 

 
Op zaterdag en zondag kunt u een kijkje nemen in de authentieke 
machinekamer. Het pop-up winkeltje ‘All Kinds of Stuffs’ is dan geopend. 
Eigentijdse, oude, nieuwe, en hergebruikte spullen. Maar ook woonaccessoires 
en cadeauartikelen.  
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Woonhuis 

Nieuwe Streek 8, Kolhorn 
 
Type: Woonhuis 
Bouwperiode: Rond 1800 
Monumentenstatus: Rijksmonument  
 
Het woonhuis aan de Nieuwe Streek 8 is een Rijksmonument en heeft de volgende 
beschrijving: 
Pand onder zadeldak. Geverfde gevel met zesruits vensters waarboven een houten 
geveltopbeschieting met gesneden windveren, ca 1800. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Nieuwe Streek en de Oude Streek zijn voetgangersgebied. Houdt hier 
rekening. Op zaterdag en zondag is de buitenkant van het pand te bezichtigen.     
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Hollands Kroon – Noordwest 
 
In 1610 is de Wieringerwaard ingepolderd. De molen, de watermolen, het Witte 
Kerkje, het Polderhuis en het tramgebouw zijn heel kenmerkend voor dit lintdorp. 
De Anna Paulownapolder is in 1846 drooggelegd. Rond 1900 kwam de polder 
letterlijk tot bloei toen bleek dat de bloembollenteelt zeer geschikt was voor de 
zandige grond.  

 
 

 
1 Stolpboerderij 
2 Museum Oud Anna Paulowna 
3 Hervormde Kerk  
4 Vliegtuig crashlocatie Kerkweg 
5 Molen de Hoop 

1 

3 

4 
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6 Vliegtuig crashlocatie Molenweg 
7 Het Polderhuis 
8 Tramstation 
9 Stolpboerderij 
 
 

9 

2 
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Stolpboerderij 

Stoomweg 59, Breezand 
 
Type: Stolpboerderij 
Monumentenstatus: Provinciaal monument 
 
De woning bestaat uit twee stolpboerderijen. Het ene deel heeft de status van 
provinciaal monument vanwege de uiterlijke kenmerken.  
 
Rond 1900 is de boerderij gebouwd voor een familie die werkzaam was in de 
teeltcultuur van bloembollen. De hoofdvorm is bewaard gebleven maar er zijn in de 
loop der jaren wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo zijn de ramen in de 
voorgevel en zijgevels gewijzigd en in de achtergevel zijn de darsdeuren vervangen 
voor terrasdeuren. Ook de voordeur is vernieuwd.  
 
Het nieuwe deel onderscheidt zich van het oude deel doordat de gevel wit 
gepleisterd is. 

 
 
 

 
Het monumentenweekend is de stolpboerderij van buitenaf te bezichtigen. 
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Museum Oud Anna Paulowna 

Zandvaart 5, Breezand 
 
Type: Museum 
Oorspronkelijke functie: Agrarische school 
 
Museum Oud Anna Paulowna heeft een goed gevulde bibliotheek en op aanvraag is 
inzage mogelijk in oude foto’s waaronder de volledige serie ‘Watersnood 1916’. De 
historische vereniging Oud Anna Paulowna is ook in dit pand gevestigd.  
 
Er zijn wisselende exposities die de geschiedenis van de polder laten zien. 
Bijvoorbeeld een vaste collectie van landbouwwerktuigen zoals de zaaiviool.  
In 2022 is er een expositie geopend over medische zorg in Anna Paulowna van de 
laatste 100 jaar.  

 
 
Op zondag is het museum geopend van 12.00 tot 17.00 uur.  
 
Meer informatie op de website van Museum Oud Anna Paulowna.  

http://www.museumannapaulowna.nl/


 

 47 

Hervormde Kerk 

Molenvaart 21, Anna Paulowna 
 
Type: Religieus erfgoed 
Oorspronkelijke functie: Kerk 
Architect: J.C. de Leeuw 
Bouwperiode: 1856 
Monumentenstatus: Provinciaal monument 
 
De Hervormde Kerk in Anna Paulowna is gebouwd in 1856. Tegenwoordig worden 
er geen kerkdiensten meer gehouden, maar kan de kerk worden gehuurd voor 
activiteiten zoals een bruiloft, uitvaart of concert. 
 
In 1846 werd de Anna Paulownapolder drooggemaakt. De eerste jaren steeg het 
inwoneraantal, maar er kwam geen mogelijkheid om naar de kerk te gaan. Zonder 
hulp van buitenaf zou het de inwoners nooit gelukt zijn om het kerkgebouw te 
realiseren. Daarvoor waren zij veel te arm. Op 26 september 1850 is er een 
commissie opgericht voor de bouw van de Nederlandsche Hervormde Kerk. Dit was 
de start van deze kerkelijke gemeente in de Anna Paulownapolder. 
 
In het begin van de jaren 60 was het interieur van het Hervormde kerkgebouw in 
slechte staat. Een grondige vernieuwing vond plaats waarbij bijna alle oude 
accenten verdwenen. In de tachtiger jaren was ook de buitenkant dringend aan 
herstel toe. Tijdens deze ingrijpende restauratie aan de buitenkant is ook het 
interieur weer onder handen genomen. Het interieur is toen in de oorspronkelijke 
staat teruggebracht. In 1998 volgde een totale restauratie van het 140 jaar oude 
kerkorgel. Zonder de vele vrijwilligers zou geen van deze projecten zijn aangepakt. 

 
Op zaterdag en zondag is de kerk geopend.  
 
Mogelijk wordt het orgel bespeeld.  
 
Meer informatie op de website van Kerkje Anna Paulowna. 

  

https://www.kerkjeannapaulowna.nl/
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Vliegtuig Crashlocatie Kerkweg 

Kerkweg 7, Anna Paulowna 
 
Type: Herdenkingspaal 
Onthuld: 26 september 2020 
 
Op 4 december 1943 was de Halifax om 00.01 uur opgestegen vanaf het vliegveld 
Graveley in Engeland. In totaal stegen er 19 bommenwerpers op van 35 Squadron. 
Deze nacht vlogen er 527 vliegtuigen naar het oosten richting Duitsland om de stad 
Leipzig te bombarderen. Hiervan kwamen er 23 niet meer terug. 
 
De Halifax werd al op de heenweg om 01.49 uur in brand geschoten door de 
nachtjager van Leutnant Heinz Rolland. Het vliegtuig had nog alle bommen aan 
boord en probeerde deze nog te lossen. Dit lukte slechts gedeeltelijk. Toen er een 
vleugel afbrak, stortte de Halifax neer. Vier van de zeven bemanningsleden 
kwamen direct bij de crash om het leven. Drie van hen, Bonet, Cheal en Smith 
wisten veilig te landen met hun parachute. In de loop van de dag werden zij op 
verschillende locaties opgepakt en krijgsgevangen gemaakt. 

 

 
 
De herdenkingspaal is elke dag te bezoeken. Informatiebord aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. 

https://shhk.nl/
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Molen de Hoop 

Molenweg 47, Wieringerwaard 
 
Type: Molen 
Bouwperiode: 1741 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
De molen stelt zichzelf voor: 
 
Als korenmolen “de Hoop” ga ik door uw 
leven aan de Molenweg 47, maar dat pas 
sinds 1871, tot dat moment was ik vanaf 
mijn oprichting in 1741 een van de pijlers 
waarop de Pauwenstad gebouwd is. Als 
Strijkmolen heb ik samen met mijn twee 
kameraden aan de “drie molens” ervoor 
gezorgd dat uw voorvaderen hier droge 
voeten hielden, tot het stoomgemaal in 
1870 mijn taak kon overnemen. 
 
Ik heb het allemaal zien komen en gaan 
sinds 1741, barre tijden waren het vaak, 
maar ook glorieuze en vreugdevolle, je 
hoeft me niets te vertellen. Alles heb ik 
overleefd en na een voor mezelf zeer 
deplorabele naoorlogse periode, en een 
weinig eervolle stormschade in 2007 mag 
ik nu weer vóór de kramen langs, al zeg ik 
’t zelf. Bijna als een Phoenix uit de as 
herrezen! 

 
De molenaar is aanwezig op zaterdag en zondag en geeft u graag een 
rondleiding door de molen.   
 
Meer informatie op de website van Korenmolen De Hoop Wieringerwaard. 

https://dehoopwieringerwaard.nl/nl
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Vliegtuig Crashlocatie Molenweg 

Molenweg bij 41, Wieringerwaard 
 
Type: Twee herdenkingspalen 
Onthuld: 30 oktober 2021 
 
Herdenkingspaal voor vliegtuigcrash Lancaster 
De Lancaster was op 12 juni 1943 om 23.04 uur vertrokken vanaf het vliegveld 
Bourn in Engeland. Op de terugweg van een bombardement op de Duitse stad 
Bochum werd het toestel om 02.20 uur neergeschoten. De Lancaster stortte neer 
op het land van P. Visser aan de Slikkerdijk. 
 
Vier van de zeven bemanningsleden wisten met hun parachute het vliegtuig te 
verlaten en veilig te landen. Kort daarna werden 3 bemanningsleden opgepakt en 
na ondervraging afgevoerd naar een krijgsgevangenkamp. Twee bemanningsleden 
gelden nog altijd als vermist. Het lichaam van Bromley werd ruim twee weken later 
gevonden in een korenveld, niet ver van de crashlocatie. Hij is op het kerkhof van 
Wieringerwaard begraven. 

 
Herdenkingspaal botsing Beaufighters 
Op 17 januari 1945 stegen rond 12.35 uur beide Beaufighters op vanaf het Engelse 
vliegveld North Coates. Het doel was een konvooi dat voor de haven van Den 
Helder lag.Na de aanval vloog het eskader met een wijde bocht terug over de 
Noordkop. Zes toestellen vlogen in de richting van de watertoren te 
Wieringerwaard. De voorste twee botsten echter tegen elkaar, juist toen de toren 
werd gepasseerd en stortten neer. De achtergebleven vier dachten dat de twee 
geraakt werden door geschut vanaf de grond. Hierop openden zij het vuur en de 
watertoren liep hierbij zware schade op. De schade is hersteld, maar niettemin nog 
steeds te zien. Het tragische is dat er helemaal geen afweergeschut op deze plek 
was. Alle vier bemanningsleden van de twee Beaufighters kwamen echter om het 
leven en zijn begraven op het kerkhof van Wieringerwaard 
 

De herdenkingspaal is elke dag te bezoeken. Informatieborden aanwezig.  
 
Meer informatie op de website van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. 

https://shhk.nl/
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Het Polderhuis 

Noord Zijperweg 35, Wieringerwaard 
 
Type: Openbaar gebouw 
Bouwperiode: 17e eeuw 
Huidige functie: Woonhuis 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Het Polderhuis in Wieringerwaard is volgens archiefstukken in de kern een 17e 
eeuws gebouw. Het is het eerste pand dat na de drooglegging van de polder is 
gebouwd en daarom van grote karakteristieke waarde. Jarenlang was het in 
gebruik door het Waterschap en gemeentehuis. 
 
Het huidige Polderhuis van Wieringerwaard bestaat uit een grote stolp, zoals een 
stolpboerderij, en een aan een zijde van de voorgevel gebouwd hoog, onderkelderd 
woonhuisachtig gebouw met zadeldak tussen twee topgevels. In het voorhuis is de 
bestuurskamer met een van elders overgebrachte tegelschouw en 18e-eeuwse 
kastenwand. Alle details, zoals deur met bovenlicht, blinden en gesneden lijsten 
langs de topgevel zijn 19e-eeuws. 
 
Het gebouw is in 1951-1952 
gerestaureerd onder leiding van 
architect Rooyaards. Vanaf 1990 
dient het pand als woonhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag en zondag openen de eigenaren van het Polderhuis de deuren van 
de oudheidkamer zodat u deze kunt bezoeken.  
 

De eigenaren schenken koffie en thee aan bezoekers voor een kleine bijdrage.  
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Tramstation 

Noord Zijperweg 37, Wieringerwaard 
 
Type: Openbaar gebouw 
Oorspronkelijke functie: Tramstation 
Bouwperiode: 1910 
Huidige functie: Woonhuis 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Het station in Wieringerwaard 
is gebouwd in 1910 voor de 
Nederlandse tramlijn Van 
Ewijcksvaart – Schagen. Destijds 
werd deze aangelegd door de 
N.V. Spoor-(tram)weg 
Wieringen-Schagen. 
 
Het station werd op 1 maart 
1912 geopend en gesloten op 
31 december 1934. 
 
Het voormalig tramstation is 
gemaakt van witgepleisterd baksteen en valt daarom erg op. Aan de gevel is tussen 
de eerste en tweede bouwlaag een tegeltableau met de naam van het station 
Wieringerwaard aangebracht. 
 
Het voormalige vroeg 20e-eeuws tramstation van Wieringerwaard is van algemeen 
belang vanwege de architectuur, en de cultuurhistorische en typologische waarde. 
Het is een zeldzaam en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
stationsgebouw behorend bij de Tramweg Wieringen-Schagen, in de stijl van de 
overgangsarchitectuur. 
 
 
 
 
Het Tramhuis kan van de buitenkant worden bezichtigd.  
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Stolpboerderij 

Noord Zijperweg 81, Wieringerwaard 
 
Type: Stolpboerderij 
Monumentenstatus: Rijksmonument 
 
Deze stolpboerderij is een rijksmonument en heeft de volgende redengevende 
omschrijving: 
Stolphoeve met dwars uitgebouwd wooneind, eindigend tegen gevel met houten 
top. Kelder tussen wooneind en dwarseind. Gebogen bovenraamdorpels, de 
roeden verwijderd uit de onderramen.  

 
 
 
 
 
 
 
De stolpboerderij kan van de buitenkant worden bezichtigd.  
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Open Monumentendag in de gemeente 
Hollands Kroon wordt georganiseerd 
door het Comité OMD Hollands Kroon.  
 
 
 
 
 
www.openmonumentendag.nl 
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