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Programma voorjaar 2017 
 

19 januari - De Grote Waert herzien  
Lezing door Henk Komen. In 1631 viel het meer de Grote 
of Zuider Waert droog en begon de geschiedenis van 

Heerhugowaard. Over de Waert van vóór 1631 is weinig 
bekend. Henk Komen stelt nu dat het onwaarschijnlijk is 
dat de Waert ontstaan is door een stormvloed vanuit het 
noorden. Aannemelijker is dat een klein binnenmeer in het 
zuiden van Heerhugowaard geleidelijker groter werd. 
20.00 uur Poldermuseum, Huygendijk 17, € 5,00* 

 

14 februari – Varend verleden 
De tuinders uit Heerhugowaard brachten hun producten op 
verschillende manieren naar de veilingen in Langedijk. Het 
vervoer over water was daarin zeer belangrijk. Bram 
Leegwater vertelt over het varend verleden van de regio 
en over de Broekerveiling.   
20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A, Toegang € 5,00*  
 

21 maart – Middenweg Zuid met de stolpen 
In 2018 gaat de Middenweg Zuid op de schop. Wat is haar 
oorsprong, wat zijn de resultaten van het archeologisch 
onderzoek en hoe oud zijn de stolpen? Een archeoloog en 
Anita van Breugel nemen u mee in de historie van de 
Middenweg.   
20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A, Toegang € 5,00*  
  

11  april -  Veenlandschap in Heerhugowaard 
Lezing door Lia Vriend. Hoe is ‘Heerhugowaard’ geologisch 
gevormd. Het gebied heeft een transformatie doorgemaakt 

van waddenzee, onbewoonbaar moeras, veenpakket, 
bewoonbaar making, bodemdaling, wateroverlast, een 
binnenmeer en de inpoldering. De bewoners moesten zich 
voortdurend aanpassen aan de ontwikkelingen die 
plaatsvonden in hun leefgebied.  Wat is nog zichtbaar van 
de enorme strijd tegen het water. 
20.00 uur Kerk, Kerkweg 26, Veenhuizen Toegang € 5,00*  
 

18 en 21 mei – Gemeentelijke monumenten 
Heerhugowaard heeft ongeveer 50 gemeentelijke 
monumenten. Samen geven ze een mooi beeld van de 
ontwikkeling van de polder. Anita van Breugel neemt u 
mee op reis. Eerst in een lezing op 18 mei en daarna op 21 
mei op de fiets. 
18 mei 20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A,  
21 mei 12.00 uur Kunstkerk, Stationsweg 53,  
Toegang per activiteit € 5,00* 
  
* Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om uw ticket van 
tevoren te reserveren. Dit kan via de klantenservice in één van de 
vestigingen of met pinbetaling via bibliotheekkennemerwaard.nl 
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Thema  

De ontwikkeling van de polder Heerhugowaard 
begint bij de drooglegging van de Grote Waert 
in 1631. Het Platform heeft daar met  allerlei 
verschillende activiteiten al vaker aandacht aan 
besteed. Maar wat gebeurde er daarvoor? 
 
Het ontstaan van de Grote of Zuider Waert 
wordt tot nu toe vaak gedateerd op 1248. Heel 
West Friesland was in de Middeleeuwen bedekt 
met veen. Door de intensieve ontginningen, 
maar ook door oxidatie en inklinking van het 
veen door ontwatering, ontstonden grote meren. 
De eerste meren ontstonden op de laagste 
plaatsen waar de oude rivieren liepen. Zo 
ontstond De Grote Waert op de plaats van het 
riviertje de Leek. Het water kan niet worden 
gestopt en de meren worden steeds groter. 
 
In de Middeleeuwen worden terpen aangelegd, 
die na verloop van tijd verbonden worden tot de 
eerste dijken. Maar de dijken zijn laag en zwak. 
In de 13e eeuw teisteren stormen het gebied, 
waardoor de dijken bezwijken. In 1248 en 1250 
breken de dijken ten zuiden van Schagen door, 
zo ontstaan de merengebieden Schagerwaard 
en de Zuider Waert. Door het water werden de 
oude woongronden weggevaagd. Op een aantal 
veeneilanden (druiplanden) na.  
 
Hoe zag die Grote Waard eruit? De kaarten die 
we kennen zijn reconstructies die later zijn 
gemaakt. De Waard staat ingetekend zoals die 
er rond 1600 uitzag. Henk Komen heeft de 
bronnen en de literatuur opnieuw bekeken.  Op 
basis van zijn bevindingen formuleert Henk 
Komen een hanteerbaar uitgangspunt voor een 
betere reconstructie voor het jaar 1300.  
 
Middenweg Zuid 
Opvallend poldericoon is de Middenweg. De 
wegverharding en de bomen van het zuidelijk 
deel hebben het einde van hun levensduur 
bereikt. De weg moet daarom opnieuw ingericht 
worden. De cultuurhistorische kenmerken zoals 
de dubbele bomenrij en de waterlopen aan 
beide kanten worden behouden. 

 


