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I. De waterstaatsgeschiedenis van Hoorn

Henk van Woesik
(Versie dd. 15 maart 2006)

Inleiding
Door het veenlandschap van West-Friesland stroomden riviertjes die het overtollige
polderwater naar het Almere afvoerden. In de beruchte stormperiode van de 11e en
12e eeuw waarin vele stormen, gepaard gaande met hoge vloeden, het land teisterden
en dreigden te verwoesten, brak de Noordzee door naar het Almere. Er werd veel
veenland in en rond het Almere weggeslagen, het Almere werd de Zuiderzee.
Om de oprukkende zee te weerstaan werden zeegaten gesloten en dijken aangelegd.
Hierdoor werden kleine natuurlijke afvoerwegen van het polderwater naar de zee
afgesneden. Deze stroompjes werden binnendijks verbonden met de
hoofduitwateringen. In deze uitwateringen werden in de dijken sluizen aangelegd
waardoor het overtollige polderwater naar behoefte kon worden afgevoerd en het
zeewater kon worden tegengehouden. Lokale dijken werden met elkaar verbonden tot
uiteindelijk de Westfriese Omringdijk was gesloten. De zeedijken werden zodanig
aangelegd dat er een groot stuk voorland aanwezig was dat kon dienen als golfbreker.
Als het voorland was weggeslagen werd aan de binnenzijde van de zeedijk een
nieuwe dijk met voorland aangelegd en de oude zeedijk werd opgeofferd aan de zee.
Zo werd het land langzamerhand teruggedrongen. Bij kuststeden, met havens en
bebouwing, werd dit proces met veel moeite tegen gehouden. Ze kwamen in de loop
van de tijd vooruitgestoken in de zee te liggen.
Door de verbinding met de Noordzee kwamen de kusten van West-Friesland onder
invloed van de getijdenbeweging te staan. Het afvoeren van het overtollige
polderwater zorgde voor een lager waterpeil in het land waardoor het veen door
oxidatie in de vorm van gassen in de atmosfeer verdween.
Door onttrekking van het water uit het veen gaat het drijfvermogen van de bovenlaag
verloren waardoor het gewicht toeneemt. Het toenemende gewicht oefent druk uit op
de onderliggende bodem die hierdoor gaat inklinken. Het gevolg van dit proces van
oxidatie en inklinking zorgt dus voor een bodemdaling van het land.

De kritische factor bij oxidatie en inklinking van het veen is het verschil tussen de
hoogte van het maaiveld en het grondwater. Als dit kritische hoogteverschil wordt
overschreden, wat het geval is bij een hoge waterafvoer, dan treedt het oxidatie- en
inklinkingsproces in werking. Langs de oevers van de afwateringen, waar het
grondwaterpeil nagenoeg gelijk is aan de het waterpeil van de afwatering, treedt dit
proces direct in werking. Door de vertraagde afvoer van het grondwater vanuit het
midden van het land naar de omringende afwateringen, start hier het proces in een
veel later stadium. Het gevolg van dit fenomeen is de vorming van een kussenvormig
veenlandschap.

Tegelijkertijd met de bodemdaling van het land was er sprake van een langzaam
stijgende zeespiegel.
Door deze voortschrijdende processen kwam op den duur het binnenwaterpeil binnen
het bereik van de getijden van de zee te liggen waardoor de afvoer van het water naar
de zee werd beperkt en uiteindelijk in het geheel niet meer mogelijk was. Dit had tot
gevolg dat het land steeds natter werd, waardoor de oxidatie en inklinking van het
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land tot stilstand kwam te liggen. Dit veroorzaakte een vervlakking van het
oorspronkelijke kussenvormige landschap.
Door het toepassen van kunstmatige ingrepen zoals bemaling en het toepassen van
hoog gelegen waterreservoirs, waaronder de zogenaamde molengangen, kon men
weer voldoende water lozen waardoor het polderwaterpeil weer begon te dalen. Het
gevolg was dat er weer oxidatie en inklinking plaatsvond en dat het land weer begon
te dalen. We zien dan ook dat in de loop der jaren het aantal molens toeneemt en dat
de molens krachtiger worden om het water hoger op te kunnen voeren om het in de
zee te kunnen lozen.
Nadat het veen op veel plaatsen was verdwenen, werd van de onderliggende kleilagen
het water onttrokken waardoor deze begonnen in te klinken. Doordat de kleilaag van
de Beemsterafzetting in de Westerpolder aan de westzijde van de stad veel meer water
bevatte dan de door Westfriese Afzetting II gevormde kleilaag van de Oosterpolder
aan de oostzijde, daalde de bodem van de Westerpolder sneller dan die van de
Oosterpolder.
Met deze toen nog onbekende factoren worstelden de besturen van de steden. We zien
dan ook dat er dikwijls waterstaatkundige werken zijn uitgevoerd die later weer
werden gewijzigd of  verwijderd.

Afb. 1. De situatie van de zeestand
en het binnenwaterpeil bij het verlaat
aan de Oosterpoort en de spuisluis bij
de Hulk. In de perioden aangegeven
in de figuur vallen de waarden van de
polderpeilen van de Westerpolder bij
de Hulk als ook de Oosterpolder bij
de Oosterpoort binnen de aangegeven
marges.

Al sinds 1350 kwamen de
polderwaterpeilen binnen de
gemiddelde getijdenbeweging
van de zee te liggen. Vanaf
1450 tot 1540 voor de
Westerpolder en vanaf 1450 tot
1560 voor de Oosterpolder
bleef deze situatie nagenoeg
stabiel. In deze periode was er
sprake van een geringe stijging

van de zeespiegel van 2 cm.
De bemaling voor de Westerpolder vangt aan in 1541, toen er bij de Hulk een tweetal
watermolens met een molenkolk werden geplaatst. Voor de Oosterpolder was dit in
1561, in dat jaar werden er twee watermolens aan de uitwatering aan de Holenweg
geplaatst. Ook deze molens maalden uit in een molenkolk. Na deze tijd lopen de
waterpeilen van de beide polders uiteen. De oorzaak hiervan was gelegen in de
verschillende bodemstructuren van beide polders, waarbij de bodem in de
Westerpolder veel sneller daalde dan die in de Oosterpolder. Was halverwege de 16e

eeuw het veen in de Oosterpolder verdwenen, in de Westerpolder lag in 1850 nog een
veenlaag van 60-84 cm met hierboven op nog een laag verveende grond van 20 á 30
cm (Borger,1975,pag 199), de zogenoemde teelaarde.
De daling van het maaiveld in de polders was niet gelijk aan de daling binnen de
steden. Hier werd de bodem, evenals de dijken, regelmatig opgehoogd waardoor de
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steden na verloop van tijd als het ware boven het maaiveld in de omgeving kwamen te
liggen.

De sluizen in de zeedijken waren zwakke punten. Men streefde er naar het aantal zo
veel mogelijk te beperken. Alleen in belangrijke uitwateringspunten zoals de Gouw
werden sluizen in de dijken gelegd. Vele veenriviertjes die hun water direct in de zee
loosden waren door het aanleggen van dijken afgesneden van de zee. Met het graven
van diepe afwateringssloten naar de hoofdstroom werd dit water naar de sluizen
geleid. Het opwerpen van dijken zorgde er enerzijds voor dat er naast de dijken diepe
sloten ontstonden die uitstekend geschikt waren als vaarwater. Anderzijds vormde
zo’n dijk een barrière in de waterwegen die er door werden afgesneden.
De aanvoerwegen over land waren slecht begaanbaar of ontbraken geheel. Naast het
afvoeren van het overtollige polderwater werden de binnenlandse waterwegen  ook
gebruikt voor transport van goederen. Het in stand houden van het waterpeil in de
vaarwegen was noodzakelijk. Als de scheepjes een andere verkaveling of bedijkt
gebied moesten passeren, werd op de dijk een overtoom of overhaal aangelegd,
waarmee ze konden worden overgezet. Vele kleine dorpjes in de omgeving zullen hun
goederen via deze waterlopen naar de marktplaats hebben gebracht.Voor de
Oosterpolder was het hoofdvaarwater de Gouw naar het centrum van de stad of door
de sluis bij de Roode Steen naar de buitenhaven.
Voor de steden was het van levensbelang om de vaarwegen zo goed mogelijk
bevaarbaar te maken en te houden. De concurrentie van andere steden was groot.
Vaak werden goede ideeën door andere steden gedwarsboomd. Vooral de strijd met
Alkmaar, om de aanleg van een sluis bij Rustenburg, liep uit op een catastrofe voor
Hoorn.

Het stadsbestuur stelde alles in het werk om ook de grote haringbuizen van Graft en
de Rijp naar de havens van de stad te lokken. Speciale voorzieningen werden
uitgevoerd, zoals het verbeteren van de toegang tot de stad voor schepen uit de
Westerpolder. Alle pogingen ten spijt, de stad moest ook hierin bakzeil halen.
Een ander groot probleem waarmee de stad had te kampen, was de lozing van het
vuile stadswater. Waar andere grote steden zoals Alkmaar hun vuile water zoveel
mogelijk loosden in gesloten afvalputten bij de huizen, loosde men in Hoorn het
afvalwater op de open grachten.
Al sinds het begin van de 15e eeuw had de stad grote problemen met het lozen van het
vuile stadswater naar de zee. De windwatermolens waren nog in ontwikkeling en die
reeds bestonden waren inefficiënt. Mede door de snelle toename van de bevolking
ontstond hierdoor grote overlast van stank- en hygiënische problemen. Om dit op te
lossen  werden de grachten overwelfd. Dit was een kostbare en helaas maar een
tijdelijke oplossing, want door de slechte doorstroming slibden de riolen na verloop
van tijd dicht.

 Met het overwelven van de open grachten moest het bluswater voor de
brandbestrijding uit de riolen worden betrokken. Dit vereiste een groot aantal
toegangen tot de riolen in de straten. Tevens diende de riolen gevuld te zijn met goed
bluswater.
Aan het einde van de 16e eeuw was de overlast van het vervuilde stadswater in de nog
open grachten en havens zo groot geworden dat men besloot om deze te spoelen met
het ontsmettende zeewater. Dit gaf enige tijd verlichting, maar door de nalatigheid
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van het bedienen van de sluizen en het toezicht hierop, kwam de stad weer in dezelfde
problemen.

Vervolg PM

 1. De samenhang tussen maaiveld, polderwater en de zeestanden.

Een struikelblok bij de beschrijving van de geschiedenis van de waterhuishouding van
Hoorn vanaf het ontstaan van de stad in de 13e eeuw tot heden was het ontbreken van
enigszins betrouwbare gegevens van de maaivelddaling van het gebied rond Hoorn en
de zeestanden in de loop der tijd. Zonder kennis van maaiveldhoogte, polderwaterpeil
en zeestanden was het onmogelijk om een goed beeld te verkrijgen van de
waterhuishouding van de stad en deze te kunnen beschrijven. Het was noodzakelijk
eerst een aantal grafieken te produceren van de zeespiegelstijging en de
maaivelddaling van 1300 AD tot heden. Uiteindelijk is het gelukt om tot een redelijk
resultaat te komen hetgeen een tweetal grafieken heeft opgeleverd, waarin de
bodemdaling en de zeestanden als functie van de tijd zijn weergegeven voor de
Westerpolder en de Oosterpolder.

Waarom voor beide polders een grafiek? Dit bleek nodig te zijn omdat de
bodemgesteldheid van beide polders sterk van elkaar verschilt. De Oosterpolder heeft
onder invloed gestaan van de kreek die via het zeegat van Bergen dwars door West-
Friesland via Wognum richting Stedebroeck heeft gelopen (kaart1). Via deze kreek
werd in het stromingsgebied  onder invloed van de getijdenwerking een kleilaag
afgezet op het omliggende land inclusief de Oosterpolder. In de Westerpolder
ontbreekt deze kleilaag.

kaart 1. Gedeelte van de Archeologische kaart van Nederland, weergevende de situatie rond 1350
AD. De verzande kreekrug uit  ca. 1300 voor Chr. die dwars door West-Friesland loopt, is tot ca. 1500
AD bedekt geweest door een veenlaag  die heel West-Friesland heeft bedekt. Om de verzande kreekrug
goed zichtbaar te maken is op de kaart de veenlaag hierop verwijderd.
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Na het dichtslibben van het Zeegat van Bergen ca. 1300 voor Chr. was de kreek
gevuld met zand en zijdelings van de kreek was een kleilaag afgezet.
Over geheel West-Friesland (en daarbuiten) waren de omstandigheden van dien aard
dat er zich hierna een dik veenpakket kon ontwikkelen. De veengroei heeft rond 1000
jaar geduurd en heeft geleid tot een veendek van enkele meters dik. Hierdoor kwam
het gebied ruim boven zeeniveau te liggen.
Tijdens de ontginning van het land vanaf ca. 1000 AD werd veel water onttrokken aan
het gebied. Dit leidde tot inklinking en oxidatie (vertering) van het veen waardoor het
veen snel dunner werd en uiteindelijk geheel verdween. Dit resulteerde in een daling
van het bodemoppervlak (maaivelddaling). In de Oosterpolder, waar een relatief dun
veenpakket lag, kwam daarna de kleilaag bloot te liggen wat resulteerde in een
langzamere voortgaande daling van het maaiveld dan in de Westerpolder, waar de
veenlaag veel dikker was. Het proces van maaivelddaling door inklinking van klei zet
zich heden ten dage nog steeds voort.
Hoorn is ontstaan op de grens van de latere Ooster- en Westerpolder. De grens tussen
de twee polders wordt gevormd door de dijk Keern-’t Noord (Grote- en Kleine
Noord) die dwars door het westelijke deel van de huidige stad loopt. Aan de westzijde
van de scheidingslijn tussen de Ooster- en Westerpolder kwam het maaiveld en dus
het polderwaterpeil op den duur veel lager te liggen dan aan de oostzijde. Dit maakte
een aantal dure waterstaatkundige ingrepen noodzakelijk die moesten worden
uitgevoerd om aan een aantal behoeften van de stad te kunnen voldoen. We noemen

Kaart 2. Geologische kaart van Hoorn en omgeving met daarop ingetekend de
Westerkoggepolder en de Oosterpolder (Uit: Westerhoff, de Mulder en de
Gans,1987).
Legenda:
Lichtblauw:  Afzettingen van Calais (vroeger genoemd Beemsterafzettingen)
Groen:          Afzettingen van Duinkerke incl. kreekruggen (vroeger genoemd Westfriese Afzettingen)
Bruin:           Veen (Hollandveen)
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het doorspoelen van de grachten en het afvoeren van het vuile stadswater, het
instandhouden en verbeteren van de toegang van de binnenscheepvaart en, niet te
vergeten, het op alle bewoonde locaties beschikbaar hebben van voldoende water voor
brandbestrijding. Al met al is de waterhuishouding van Hoorn een complexe zaak
geweest.

2. Het ontwikkelen van de grafieken

In de 12e eeuw kwam het Almere onder invloed van de Noordzeegetijden, het Almere
werd Zuiderzee. Het gemiddelde getijdenverloop op de Zuiderzee met een gemiddeld
tijverschil van slechts 30 cm was gering. Toch kon het water flink rijzen, want de
verbinding met de Noordzee had tot gevolg dat bij zware stormen het water in de
Zuiderzee tot grote hoogten kon worden opgezweept. Vooral de typische
Zuiderzeestormen waren gevaarlijk, opstuwingen van het water tot een hoogte van
wel 3 meter waren geen uitzondering. (De Bruin, Aten, 2004, p.29)
Daarentegen kon bij een langdurige krachtige wind uit een bepaalde richting het water
dalen tot ver onder de gemiddelde laagwaterstand. Halverwege de 16e eeuw kwam het
steeds maar dalende land aan de uitwateringssluizen en een stijgende zeespiegel,
onder de gemiddelde getijdenbeweging van de zee te liggen. Het invoeren van de
bemaling bracht een snelle daling teweeg van het land met het gevolg dat dit ver
onder de zeespiegel is komen te liggen, deze tendens zet zich heden ten dage nog
steeds voort.
Al deze factoren hebben grote invloed gehad op de waterstaatkundige werken die in
de loop der tijd zijn uitgevoerd. Om deze te kunnen beschrijven zijn gegevens nodig
van het dalende land en de zeestanden in bepaalde perioden.
Grafieken van de zeestanden in het verleden aan de zuidkust van Westfriesland waren
niet aanwezig evenals deze van het dalen van het polderland in de omgeving van
Hoorn.

De getijden
De getijdenbeweging van de zee wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de
zon en de maan op het water, waarbij de maan de grootste en de zon de minste
invloed heeft. De getijdenbeweging treedt tweemaal per etmaal op. Staan zon en maan
in elkaars verlengde dan worden de beide krachten versterkt, dit veroorzaakt een
springtij. Hierbij zijn de hoogwaterniveaus extra hoog en de laagwaterniveaus extra
laag. Staan de zon en de maan loodrecht op elkaar dan wordt het resultaat van de
beide aantrekkingskrachten op het water verzwakt dit veroorzaakt een doodtij. Hierbij
zijn de hoogwaterniveaus extra laag en de laagwaterniveaus extra hoog. Dit
verschijnsel treedt twee maal per maand op, dus twee maal per maand is er een
springtij en twee maal een doodtij. Op de Zuiderzee zal deze invloed op de dagelijkse
getijdenbeweging van weinig invloed zijn geweest. De voorkomende extreme
verhogingen en verlagingen van de waterstand, die onregelmatig voorkwamen, zullen
eerder zijn veroorzaakt door stormen of door de langdurig uit een bepaalde hoek
waaiende winden, die het water in de windrichting opstuwden.

De zeestanden
Voor het beschrijven van de waterhuishouding van Westfriesland en speciaal de stad
Hoorn is een grafiek voor het verloop van de zeestanden als functie van de tijd
onontbeerlijk. Daar er geen grafieken beschikbaar waren moesten deze worden
samengesteld. Uiteindelijk is het gelukt om uit een aantal meetgegevens, berekening
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en schatting, een betrouwbare grafiek te construeren. Het resultaat is gegeven in
grafiek 1. Dezelfde grafieken zijn ingevoerde in de beide grafieken van de Wester- en
Oosterpolder.
Een verdere uitleg van het tot stand komen van de grafieken van de zeestanden wordt
gegeven in de appendix.

Grafiek 1. Grafieken van de gemiddelde zeestanden ten opzichte van het NAP van de Zuiderzee te
Amsterdam. De gegevens van de gemiddelde hoog- en  laagwaterstanden in de periode van 1700-1927
zijn verkregen uit metingen. De gemiddelde zeestand in 1350 is berekend en geschat. Het verloop van
de grafieken tussen 1927 en 1350 en doorlopend naar 1250 is bepaald door de trendlijnen van het
zwevend gemiddeld tussen alle bekende punten te trekken.
Grafiek samengesteld door: H. van Woesik en F. Kwaad.

 Opvallend in de grafieken is het geringe getijdenverloop, het verschil tussen de hoog-
en laagwaterstand, van 30 cm op de Zuiderzee. Op de Noordzee bij Den Helder is dit
ca. 130 cm. De grafieken lopen door tot 1927-1932, in die periode werd de afsluitdijk
gesloten. Het nieuwe IJsselmeer  had geen getijdenbeweging meer en het
IJsselmeerpeil was gelijk aan het Normaal Amsterdams Peil het NAP.
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De grafiek voor de Westerpolder

Grafiek 2. Grafieken van de zeestanden, polderwaterpeilen en de geschatte maaiveldhoogten van de
Westerpolder als functie van de tijd. De referentiepunten waaruit de grafiek is geconstrueerd, zijn
vetgedrukt aangegeven in de grafiek, de betekenis is als volgt:MvW1 is de hoogte van het maaiveld bij
het referentiepunt Wognum (Borger). WpW 1 t/m 8 zijn de waterpeilen bij dit referentiepunt
(Borger).Rws1 en Rws2 zijn de waterpeilen verkregen uit de kaart van de Rijkswaterstaat. MvUitw is
de hoogte van het maaiveld bij de Barchoutersluis. WpUitw zijn de hoogten van de waterpeilen bij deze
sluis. De knik in de grafiek bij 1375 wordt veroorzaakt door het naar binnen leggen van de sluis in dat
jaar.
Grafiek samengesteld door: H. van Woesik en F. Kwaad.

Een uitgebreide verhandeling over de totstandkoming van de grafieken van de
Westerpolder is gegeven in de appendix.
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De grafiek voor de Oosterpolder

Grafiek 3. Grafieken voor de maaiveld- en waterpeildaling en de zeestanden bij de
uitwateringssluizen van de Oosterpolder. De gegevens zijn van 1260 t/m 1500 zijn gerelateerd aan de
hoogten van het maaiveld bij Zwaag en in de jaren 1866 en 1947 aan de waterpeilen van de
Oosterpolder van de Rijkswaterstaat. De knik in de grafiek in 1288 wordt veroorzaakt door het naar
binnenleggen van de Gouwsluis in dat jaar.
Grafiek samengesteld door: H. van Woesik en F. Kwaad.

Een uitgebreide verhandeling over de totstandkoming van de grafieken van de
Oosterpolder is gegeven in de appendix.
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Afb. 2. Schematische situatie in 1350AD van het grondprofiel bij Wognum en Zwaag. De
dwarsdoorsnede is vanuit de kreekrug bij Wognum in zuidelijke richting naar de Barchoutersluis in de
Westfriese Omringdijk van de Westerpolder en vanuit Zwaag in zuidelijke richting naar de Gouwsluis
in dezelfde dijk in Hoorn. Wognum en Zwaag liggen precies op de zuidelijke rand van de met
zandgevulde oude kreekrug en moeten dezelfde hoogte hebben gehad. De Zwaagdijk is gelegd rond
1300 en deelde de Wester- en Oosterpolder in twee verschillende waterstaatkundige eenheden. Het
waterverloop naar de sluizen is de lichtblauwe lijn onder het maaiveld en geeft het oppervlaktewater
aan van de afwatering naar de zee.

Afb. 3. Deze figuur geeft deze situatie weer voor 1600AD.
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II. De waterhuishouding van de Middeleeuwen tot 1600

Inleiding
De waterhuishouding van een stad is moeilijk te beschrijven. Dit geldt vooral voor de
Middeleeuwen, hier ontbreken vaak harde bewijzen zoals archeologische vondsten en
geschriften uit deze tijd. Des te vroeger in de tijd, des te minder gegevens er zijn.
Archeologische vondsten die aanwijzingen kunnen geven zijn mede door het
weggespoelde en omgespitte land schaars en het onderzoek is kostbaar.
In deze studie zijn de gebeurtenissen zoals die zijn beschreven in de kronieken, de
schaarse geschriften en bekende feiten uit deze tijd als losse puzzelstukjes verzameld.
Voor de onbekende feiten is een zo goed mogelijke verklaring gezocht en toegevoegd
aan de verzameling. Uiteindelijk is gebleken dat alles stukjes plotseling op zijn plaats
zijn komen te liggen.
Om van de uitgevoerde waterstaatkundige werken in het verleden te kunnen
doorgronden hoe en waarom deze zo werden uitgevoerd, was het in eerste instantie
nodig om over goede en betrouwbare gegevens van de binnenwater- en zeestanden te
kunnen beschikken. Deze bleken echter niet aanwezig te zijn.
Met zeer veel moeite is het uiteindelijk toch gelukt om uit diverse bronnen een aantal
betrouwbare grafieken te construeren die een beeld geven van de zeestanden, de
binnenwaterpeilen en de daling van het maaiveld. Deze grafieken zijn beschreven in
Deel I van deze studie. Hiermee was het mogelijk om gebeurtenissen in het verleden
te toetsen en verklaringen te kunnen geven van het hoe en waarom men de
waterstaatkundige problemen in de stad heeft opgelost. Niet alle feiten konden
worden ondersteund door het ontbreken van geschriften en andere bronnen om de
eenvoudige reden dat ze er niet zijn. Wellicht zal deze studie er toe bijdragen anderen
te stimuleren om een positieve bijdrage te leveren aan dit ingewikkeld proces dat zich
in het verleden op soms duistere wijze heeft afgespeeld.

1. West-Friesland geheel bedekt met veenlaag.
Omstreeks 800 na Chr. was West-Friesland geheel bedekt met een dikke veenlaag. De
dikte van het veenpakket varieerde van plaats tot plaats. Door het veenpakket
kronkelden diverse veenstromen die het overtollige water afvoerden naar de zee. Het
gemiddelde zeewaterpeil is in deze tijd lager dan het binnenwaterpeil. Alleen bij hoge
vloeden wist de zee via de kreken in het land door te dringen. Ten zuiden van de
omgeving van het huidige Hoorn waren dat o.a.de Dracht bij Schellinkhout en de
Gouw (Tocht) bij Zwaag.
Ongeveer 800 na Chr. werden in het noorden van West-Friesland bij Wervershoof de
eerste verkavelingen uitgevoerd. In de loop der jaren schoof dit proces op naar het
zuiden totdat ze rond 1200-1250 de streek bij Hoorn hadden bereikt.
De verkaveling was nodig om het natte land droog te maken, te bewonen en te
bebouwen. Het land moest worden ontwaterd. Hiervoor werden in bepaalde patronen
in de richting van de afwateringen een groot aantal sloten gegraven, die het
overtollige water naar de zee konden afvoeren.  Door de aanleg van de dijken werden
de kleine natuurlijke afwateringen afgesloten (Arends,1994, p. 10). Op belangrijke
punten werden zware sluizen of spuisluizen in de dijken aangelegd. De afgesloten
afwateringen werden met diepe, gegraven sloten verbonden met deze sluizen. Ook in
de monding van de Gouw heeft zo’n zware sluis gelegen.
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De loop van de sloten in het kavelgebied van het toekomstige Zwaag en Hoorn liep
volgens het patroon zoals gegeven op de Kaarten 2 en 3 en liep waarschijnlijk voor
een klein deel door tot in het land waar nu het Hoornse Hop is gelegen.
Het kavelpatroon kunnen we vandaag de dag nog terugvinden in de oude gedempte
verkavelingssloten die nu de dwarsstraten en stegen zijn in de stad.
In de afwateringen naar zee werden spuisluizen aangelegd. Deze waren voorzien van
een klep die in open toestand het water bij eb in zee kon lozen en bij hoge vloeden,  in
dichte toestand, de zee belemmerde het land binnen te dringen.
Tussen 1100 en 1300 werd het land door veel stormen geteisterd, gepaard gaande met
hoge springvloeden. Eén van de zwaarste was de Allerheiligenvloed van 1170.
Waarschijnlijk, werd toen de duinenrij tussen Texel en Huisduinen doorbroken
waardoor het Marsdiep ontstond en de Noordzee het Almere ging beheersen.
Het zoete Almere veranderde langzamerhand in de zoute Zuiderzee.
Vanaf 1200AD werd het milieu brak tot zout boven de lijn Medemblik-Stavoren. In
1340AD was voor het eerste sprake van de 'Sudersee'. Rond 1600AD verziltte ook het
zuidoostelijke deel van de Zuiderzee en had de Zuiderzee haar uiteindelijke omvang
bereikt.
Stormvloeden braken het veen af en bedreigden het land. Door het opwerpen van
terpen en een aantal lokale dijken trachtte men overstromingen te voorkomen.
De lokale dijken werden met elkaar verbonden, tot uiteindelijk de Westfriese
Omringdijk was gesloten.
De dijken legde men zodanig aan dat er een flink stuk voorland aanwezig was dat kon
dienen als golfbreker. Was dit voorland voor een groot deel verdwenen dan creëerde
men binnen de zeedijk een nieuw voorland. Er werd, op een flinke afstand achter de
zeedijk, een inlaagdijk aangelegd, het land hiervoor werd het nieuwe voorland. Bij
doorbraak van de zeedijk werd de inlaagdijk de nieuwe zeedijk en werd de oude
zeedijk prijsgegeven aan de zee. Het voorland fungeerde hierbij weer als golfbreker.
Zo schoof het land langzamerhand naar binnen op.

2. Binnendijken moeten algehele overstromingen voorkomen
Toen in de 12e eeuw de duinenrij op diverse plaatsen was doorgebroken en de Zijpe
onderwater kwam te staan werd West-Friesland aan drie zijden bedreigd door de zee.
In het noorden was dat het water van de Zijpe, in het oosten en zuiden de zich snel
ontwikkelende Zuiderzee.
Aan de noordwest- en westkant lagen ook nog de grote meren in Noord-Holland de
Heerhugowaard, Schermer en Beemster en de vele kleinere meren die een bedreiging
vormden.
Om algehele overstromingen bij een dijkdoorbraak te voorkomen werden er
omstreeks 1300 in West-Friesland een aantal binnendijken aangelegd die het grote
gebied in kleinere stukken moest verdelen. Dwars door het oostelijk deel van West-
Friesland liep zo’n  binnendijk, deze begon  ten oosten van Medemblik en eindigde in
de huidige stad Hoorn.  Deze dijk werd  gevormd door de Bullendijk (van Onderdijk
tot Wervershoof), de Schinkeldijk tot op de grens ven Hoogkarspel, de Zwaagdijk, de
Hoornse weg, zuidwaarts van Wognum,  het Keern tot aan de huidige stad Hoorn, hier
sloot hij aan op de Westfriese-Omringdijk. In het huidige Hoorn vinden we de
binnendijk terug met de namen Keern, Kleine- en Grote Noord (P.Schuitenmaker,
1900,p. 44).
Door aanleg van deze binnendijk werd het land in de omgeving van het toekomstige
Hoorn verdeeld in twee op zichzelf staande natuurlijke waterstaatkundige gebieden de
(latere) Wester- en Oosterpolder. Deze scheiding die later dwars door de stad zou
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lopen, heeft een grote invloed uitgeoefend op de aard van de waterstaatkundige
werken die in Hoorn zijn uitgevoerd. De waterbeheersing inclusief de dijkenbouw
was in die tijd een zaak van de bannen (dorpen met hun omgeving).

3. Verandering van het landschap van 1250 - 1419.
Omstreeks 1250 was geheel West-Friesland ingesloten door de Westfriese
Omringdijk. Door het dalende land en in geringere mate de stijgende zeespiegel, werd
de dijk bij zware stormen met hoge vloeden nog vele malen doorbroken en liep het
achterliggende land onderwater.  Het proces van het aanleggen van nieuwe
inlaagdijken en opofferen van het voorland zette zich voort. Het land werd

langzamerhand achteruit gedrongen door de oprukkende zee.
Kaart 4.  Kaart van Deventer gewijzigd naar de veronderstelde situatie vóór de zware stormen van
1287-1288.  Het voorland voor de Oude Zeedijk van 1250 is nagenoeg verdwenen. Er wordt al gewerkt
aan het aanleggen van een inlaagdijk. In deze dijk wordt een nieuwe sluis gepland op de plaats van de
latere Rode Steen. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt de Oude Zeedijk aan de zee prijs
gegeven.. Het nieuwe voorland ligt achter de Oude Zeedijk. De witte pijlen geven de stroomrichting
aan van het af te voeren overtollige polderwater via de sluis van 1288 naar de zee. De rode pijlen
geven de stroomrichting aan van het overtollige polderwater via de Barchoutersluis naar de zee. Deze
sluis lag  in de Westfriese Omringdijk richting Lutje Schardam.

De loop die de Gouw door het gebied heeft gevolgd is niet zeker. Er zijn verschillende
lezingen over. Het meest waarschijnlijke traject werd al eerder door P.Wiersma
gegeven in zijn beschrijving van de Grote Kerk van Hoorn  (KNOB,1981.p.184).
Wiersma beschrijft de loop van de Gouw in de huidige stad als volgt: “vanaf de straat
de Gouw via het Kerkplein-Breestraat, langs de Schoolsteeg, langs de latere
Korenmarkt”. Dat deze loop waarschijnlijk zo is geweest is te zien aan het afwijkende
patroon van deze straat en steeg. Verder liep de Gouw door het voorland en de oude
zeedijk naar de zee. Om het land te ontwateren had men hier in de dijk een sluis
aangelegd. (zie Kaart 4 de Oude Sluis <1260).
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De Oude Sluis en zeedijk van ca. 1250.
Toen het gebied aan de monding van de Gouw werd verkaveld is er, naar we mogen
aannemen, in de toenmalige zeedijk een sluis aangelegd om het zeewater tijdens
spring- en stormvloeden te keren en het overtollige binnenwater te kunnen lozen. Dit
wordt bevestigd doordat de sluis die rond 1288 in de Westfriese Zeedijk ten oosten
van de latere Rode Steen is gelegd en in een in 1320 gevoerd proces tegen  Maertyn
van der Nieuwerwike de “Nieuwe Sluys” wordt genoemd.
Dit geeft aan dat er dus al eerder sprake was van een sluis.
Nog een aanwijzing vinden we in de kroniek van Feyken Rijp deze schrijft bij 1260
het volgende:
Kort na die tijd / verhaalt men van seeker Edelman Hartman Galama
genoemt / het navolgende.
Dat hy gaande sijne goederen van t’ Enkelhuysen en de sluys van Horn
na ziende / in een vliet een Haring vond / binnen dijks (dog is wel aan te
merken / dat de dijken doenmaals on ’t onvermogen der Landsaten / en om den
Oorlog / geenzins bestand waren / als men de selve sedert heeft moeten en konnen
maken / dese Haring siende swemmen; was den Edelman / daar van seer verwondert /
en synde van wakkere doordringende geest / twyfelde aanstonts of de grond niet mogt
ondermynd syn van ’t Zeewater / en daar op al dieper denkende / verkogt hy alle zyne
Landen; van welke hy yr vooren geen voet en soude willen vermindert hebben / vast

De edelman vond dus bij inspectie van zijn bezit tussen Enkhuizen en de sluis bij
Hoorn, binnendijks, een  haring in de vliet.
Er is dus omtrent 1260 kennelijk al sprake van een sluis van Hoorn, waarschijnlijk zal
dit de sluis zijn geweest in de oude zeedijk van ca. 1250. Deze zeedijk zal ongeveer
ter hoogte van het huidige havenhoofd of mogelijk nog verder hebben gelegen (zie
kaart 2).
Het oprukken van de zee en de verlaging van het land zette door. In de periode 1248 -
1288 zijn bij zware stormen de zeedijken in West-Friesland meerdere malen
doorbroken. Waarschijnlijk was al zo rond 1286 aan de zeedijken tussen
Schellinkhout en Lutje Schardam het voorland bijna geheel verdwenen. Omstreeks
die tijd ging men over tot het aanleggen van een inlaagdijk achter de bedreigde
zeedijken. Tijdens de zware stormen van 1287 en vooral die van 1288, werd er grote
schade aan de dijken van oostelijk West-Friesland toegebracht. Ook de oude zeedijk
van ca.1250 en de Oude Sluis hebben het toen moeten ontgelden. Deze zijn in die tijd
waarschijnlijk vernietigd (kaart 4). De Oude Zeedijk werd prijs gegeven aan de zee,
de inlaagdijk werd de nieuwe zeedijk. Aan de oostzijde van de huidige Rode Steen pal
naast de huidige Waag, werd een nieuwe sluis geplaatst. (Kaart 4)
Over de zeedijk ten oosten van de Gouw wordt het volgende vermeldt:  “Uit de
processtukken van 1320 tegen Maertyn van der Nieuwerwike die de sluis tegen de
regels had opengezet, blijkt dat Willem ver Bartensoen de dijk had opgemeten tussen
Schellinkhout en de sluis. De dijk liep recht van de kerk van Schellinkhout naar de
sluis en was volgens de stukken 1300 gherden lang  "lopende van Schellinkhout tot er
nieuwer sluse toe te Hoirne bizuden dorp".
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Kaart 4. In deze kaart is de veronderstelde situatie weergegeven na de zeer zware stormvloed van
1287-1288.  De licht gekleurde waterlopen binnen de dijk staan in verbinding met de Oosterpolder, de
donker gekleurde staan in verbinding met de Westerpolder. De rond 1300 aangelegde binnendijk
scheidt de Ooster- en Westerpolder natuurlijk- waterstaatkundig van elkaar (P.Schuitenmaker, 1900,p.
44) De witte pijlen geven de stroomrichting aan van de afvoer van het overtollige water uit de
Oosterpolder via de sluis van 1288 naar de zee. De rode pijlen geven de stroomrichting aan van de
afvoer van het overtollige water uit de Westerpolder via  naar de Barchoutersluis naar de zee. Deze
sluis lag in de Westfriese Omringdijk richting Lutje Schardam.

Kroon en Kapteijn zegt hierover:
“Voorts wordt in 1319 melding gemaakt van de sluis te Hoerne en later van de
nieuwe sluis te Hoerne bi Zudendorp. Ongeveer tussen Scellinghout en Schaderdam
wordt de plaats opgegeven, waar die sluis gelegen was. Waar in 1319 van een
"nieuwe" sluis gesproken wordt, ligt het voor de hand dat er reeds lang voor 1316 een
oude bestond. Daar er voor de bediening en het opzicht dier sluis zeker verschillende
personen nodig zijn geweest, kan worden aangenomen dat het tegenwoordige Hoorn
voor 1316 bewoners had, zij 't dan ook, enkele.”

De Nieuwe Sluis en de nieuwe zeedijk van 1288.
Waar en wanneer is deze Nieuwe Sluis aangelegd? De oude zeedijk van ca. 1250
werd tijdens de storm van 1287-1288 vernield. In de nieuwe zeedijk van 1288 werd
een Nieuwe Sluis aangelegd. Toen in 1320 Willem ver Bartensoen de dijk had
opgemeten liep de dijk vanaf deze Nieuwe Sluis ten zuiden van Hoirne nog recht op
de kerk van Schellinkhout aan. Deze dijk is in 1375  verwoest. De huidige Westfriese
Omringdijk werd de nieuwe zeedijk. Deze liep hierna niet meer recht op de kerk van
Schellinkhout aan.  Als we aannemen dat er van 1288 tot 1375 niet nogmaals een
verplaatsing van de sluis is geweest, kunnen we de conclusie trekken dat de Nieuwe
Sluis rond 1288 is aangelegd in de nieuwe zeedijk op het kruispunt van de oude en
nieuwe zeedijk bij de Rode Steen. Dit is dan de enigste plaats die aan het gestelde
voldoet.
Tijdens het aanbrengen van de Nieuwe Sluis werd ook de loop van de Gouw
gewijzigd. Aan de landzijde werd een diep afwateringskanaal gegraven dat de Gouw
verbond met deze sluis volgens het traject huidige Nieuwstraat - Kerkstraat
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(Sluseweteringhe) naast de huidige Waag (de Slusekolc) naar de Nieuwe Sluis in de
Westfriese Zeedijk. Aan de zeezijde werd de loop van de Gouw omgelegd vanaf de
sluis aan de oostzijde van de Rode Steen via de Grote Havensteeg door een stuk oude
kavelsloot, het latere water langs de Nieuwendam. (Velius, bij 1316) (zie Kaart 4)
In 1328 is de buitendijkse kerk van 1323, die stond aan het westeinde van de huidige
Vijzelstraat, door de zee weggespoeld (Knaap en Veerkamp1996) (zie kaart 9). Ten
zuiden van de zeedijk werd de nederzetting Dampten verwoest. Velius schrijft hier
over in zijn kroniek het volgende “Buyten lag wat voorlands/ meest ried/ zijnde noch
een overblijfsel van ’t Land daer eertijds het afgespoelde Dorp Dampten op te staen
plach”.
In Kroon en Kapteijn,1891, staat hierover het volgende:
Buiten de tegenwoordige dijk lag in die tijd een strook land, waarop een dorp
gebouwd was, dat door Velius Dampten, door anderen Zudendorp genoemd wordt.
Het is waarschijnlijk, dat de bewoners hun door den vloed van 1334 bedreigde
woonplaats moesten verlaten en zich in het in bloei toenemende Hoorn vestigden. De
naam van het dorp ging daarna verloren.
    Op zeer jeugdigen leeftijd zag de later beroemd geworden Junius de overblijfselen
van ijzeren huisraad, afkomstig van dit dorp. Door enige waaghalzen werden die bij
een hevige storm, vermoedelijk die van 1519, aan het ontbloot strand opgegraven.

De in het bovenstaande processtuk genoemde plek van de nieuwe sluis “Hoirne
bizuden dorp” wordt door Kroon en Kapteyn gegeven als  “Hoerne bi Zudendorp”.
Nu werd in het processtuk bizuden dorp met een klein letter geschreven, als dit een
dorp was geweest dan had men dit hier zeker, zoals toen de gewoonte was, met een
hoofdletter geschreven zoals “bi Zudendorp”. Met bizuden dorp zal hier bedoeld
worden: ten zuiden van het dorp.
We kunnen dus redelijkerwijs wel aannemen dat in het proces bedoeld wordt dat de
nieuwe sluis ten zuiden van het dorp Hoorn lag. Een dorp met de naam Zudendorp
zoals beschreven door Kroon en Kapiteyn zal dus niet hebben bestaan.
Er heeft volgens Velius wel een nederzetting gelegen met de naam Dampten. Dit dorp
zal achter de oude zeedijk van 1250 in de buurt van de oude sluis hebben gelegen (zie
kaart 4). Het dorp moet dan tijdens de stormen van 1287-1288 zijn verwoest.

De lozing van het polderwater rond 1300.
Rond 1300 stond het polderwater van beide polders boven het gemiddelde hoogwater
niveau van de zee. Het lozen van overtollig water kon op natuurlijke wijze worden
afgevoerd, dat wil zeggen dat er geen mechanische middelen zoals watermolens nodig
waren om het water af te voeren.
− Op kaart 4 is met witte pijlen de stroomrichting aangegeven van het te lozen water

uit de Oosterpolder naar de zee.  Het water vanuit de kavel- en dijksloten wordt
verzameld in de Gouw, waarna het door de grote sluis in de zee wordt geloosd.

− De afvoer van het water uit het land ten westen van de binnendijk, de latere
Scharwouderkoog, wordt naar de beide afwateringssluizen de Barchouter- en
Scotersluis en vandaar naar zee gevoerd.

4. Sluizen, spuien en verlaten.
Om de waterhuishouding van Hoorn te kunnen beschrijven is het van belang te weten
wat voor typen sluizen, spuien en verlaten er van toepassing zijn geweest. Konden ze
bijvoorbeeld naast water ook nog schepen doorlaten?
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In de kronieken komen de namen sluys, verlaat, spuy en uitwatering, vaak voor. Het
blijkt echter dat deze soms verkeerd zijn toegepast. Om er achter te komen wat voor
een type nu werkelijk wordt bedoeld, moet er worden gezocht naar de functie en met
wat voor doel dit waterwerk is aangelegd. Dit is vooral van toepassing op de Oude
Sluis en de “Nieuwe Sluys” een “groote Sluyse met een Overtoom” waar Velius over
schrijft.

Definitie spui en verlaat volgens Pieter van Akerlaken.
Bij het behandelen van de onderwerpen spuien en verlaten is het van belang deze eerst
te definiëren. Pieter van Akerlaken (PA.) die een schat van gegevens vermeldt in zijn
stuk “Aantekeningen van Jonkhr. Mr. P. van Akerlaken nopens de  stadsriolen”
(ca.1839),  doet dit als volgt:
Spui. (PA. 4e-1e )

“Een spui bestaat in een schuif, die men ophaalt, wanneer men verlangt het
achtergelegen water af te tappen of wel om het hooger voorstaande water in te
laten, en die men laat vallen, wanneer men daarmee eindigt”.

Verlaat. (PA. 4e-2e)
“Dat een verlaat is een sluisje met deuren, die zich bij voorstaand laag water
openen, en bij hoog buiten water sluiten en hetwelk tevens dient om schuiten
en vaartuigen van het eene in het andere water door te schutten”.

Arends (1994) zegt in zijn standaardwerk 'Sluizen en stuwen' (p. 140): "Ook het oude
woord 'verlaat' werd soms voor uitwateringssluizen gebruikt." We moeten dus
voorzichtig zijn met het hanteren van definities van de termen spui en verlaat.
Alhoewel Van Akerlaken ook niet helemaal consequent is met het hanteren van de
termen, moeten zijn gegevens, als ze worden toegepast, wel geïnterpreteerd worden
naar de definities die hijzelf heeft opgesteld.

Definitie spui en verlaat volgens Arends.
Sluizen (Arends,1994, p.140).
Sluizen zijn er in talrijke versies zoals:
- Uitwateringssluizen, al vanaf de 13e eeuw, worden in het noorden “Zijl”genoemd. In
Friesland noemt men de duikersluisjes “pomp” (hier zal ook de naam van de Hoornse
“Pompsteeg” zijn afgeleid).
- Schutsluizen, waardoor schepen worden geschut, vroeger veel “verlaat” genoemd.
- Tijsluizen, waardoor de schepen alleen op bepaalde tijden, afhankelijk van de
zeestand, konden worden geschut enz.

Opm. De naam tijsluis werd ook gebruikt voor een uitwateringssluis. Deze sluis
loosde tijdens eb het overtollige binnenwater naar buiten en keerde, tijdens
vloed, het hoge buitenwater.

Middeleeuwse Sluistypen
Om te bepalen van wat voor type sluis hier sprake was dienen we enkele in
aanmerking komende  sluistypen te definiëren.
Arends (1994) definieert de sluizen die in de Middeleeuwen werden toegepast als
volgt:
a  De schot- of hefdeur.
Schotdeur (Arends,1994, p. 3)
Een afsluitmiddel dat al vroeg is toegepast, is de schotdeur (hefdeur). Deze bestaat uit
een houten schot, dat met een windwerk omhoog kon worden gehesen.
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De sluis kan aan twee zijden water keren.  Het hoge water worden tegengehouden,
terwijl bij laag water wordt voorkomen dat de waterstand achter de sluis te laag
wordt.  Een nadeel van dit afsluitmiddel is dat deze steeds met de hand omhoog en
omlaag moest worden bewogen. De sluis moest dus worden bemand, want bij
opkomend water diende de sluisdeur tijdig te worden neergelaten.
b.  De enkele draaideur met een verticaal draaipunt.
Enkele draaideuren. (Arends,1994, p. 13). Deze sluis was voorzien van een deur die
draaide om een verticale as welke in de sluisbodem was gelagerd in een zo genaamde
keuspot, een metalen bus.Deze deur kan door de stroming van het water worden
geopend of gesloten en hoeft dus niet te worden bediend.
c.  De klepdeur met een horizontaal draaipunt.
Klepdeuren. (Arends,1994, p. 13)
De sluis bevat een klep die om een horizontale as op de bodem draaide. Bij een lage
buitenwaterstand wordt de klep door de druk van het binnenwater open geduwd,
zodat de deur min of meer op de bodem komt te rusten. Bij een hoge buitenwaterstand
wordt de klep door de opwaartse kracht weer gesloten. De sluis werd uitgevoerd als
kokersluis met achter elkaar geplaatste gebinten.
d.  De keersluis.
Keersluizen (Arends,1994, p. 3)
Keersluizen moeten voorkomen dat er achter de sluis een te hoge of juist een te lage
waterstand komt. De sluis wordt veel toegepast bij zeehavens. Meestal staan zij open
vanwege de scheepvaart, maar bij (te) hoog of bij (te) laag water worden de deuren
gesloten om te voorkomen dat het achterliggende gebied overstroomt, respectievelijk
dat de haven droog valt. Dit laatste kan zowel voor de schepen als voor de kademuren
fataal zijn. Indien de sluis zowel bij laag als bij hoog water moet worden gesloten, is
deze dubbelkerend uitgevoerd. Bij toepassing van puntdeuren is de sluis in dat geval
voorzien van twee stel deuren.
Verder stelt hij:
Sommige keersluizen zijn gewoonlijk gesloten. Alleen als het buitenwater gelijk staat
met het binnenwater kan deze worden geopend om een schip door te laten.
e. De schutsluis.
Schutsluizen. (Arends,1994, p. 3-4)
Schutsluizen maken scheepvaart mogelijk tussen twee verschillende waterwegen of
kanaalpanden met een ongelijk waterpeil. Daartoe bestaat een schutsluis gewoonlijk
uit ten minste twee sluishoofden, die onderling zijn verbonden door een schutkolk.
Door het water in de schutkolk beurtelings de hoogte van het boven- of benedenwater
te geven, kan het afsluitmiddel tussen de kolk en respectievelijk het boven- of het
benedenwater worden geopend en een schip naar binnen of naar buiten varen. Een
bijzonder type schutsluizen zijn de keerschutsluizen. Deze staan normaliter open en
worden alleen onder uitzonderlijke omstandigheden in werking gesteld.

Wat voor een type sluis zal de Oude Sluis van ca. 1260 zijn geweest?
Het niveau van de gemiddelde zeestand in 1260 was ca  30 cm -NAP en het
binnenwaterpeil om en nabij de 50 cm +NAP. Hieruit volgt dat het verschil tussen het
polderpeil en de gemiddelde hoogwaterstand zo’n 80 – 15 = 65 cm moet zijn geweest.
Om het binnenwater voor de landbouw en de scheepvaart op een aanvaardbaar peil te
houden, kunnen we stellen dat de sluis nagenoeg de meeste tijd, buiten de spuitijden,
in de gesloten toestand heeft gestaan. Een enkele Middeleeuwse hefdeur zou mogelijk
zijn geweest maar sluit vanwege het hoge binnenwaterpeil een doorgang van schepen
uit.
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Bij toepassing van een dubbele hefdeur konden de schepen wel passeren, de sluiskolk
tussen de hefdeuren werd dan gevuld met het binnenwater. Zo’n sluis met een dubbele
schotdeur, ook wel een dubbele-omgekeerde-keersluis genoemd,  zou op deze sluis
van toepassing kunnen zijn geweest.
Daar het spuien van het overtollige water de hoofdfunctie was en de streek nog in de
beginfase van ontwikkeling verkeerde, kunnen we aannemen dat de sluis niet was
gemaakt om schepen door te laten. De sluis zal dan waarschijnlijk een
uitwateringssluis zijn geweest in de vorm van een schotdeur. De schot- of hefdeur
zorgde er voor dat het binnenwater op  peil werd gehouden voor de landbouw en
scheepvaart en anderzijds dat het zeewater tijdens stormvloeden werd tegengehouden.

Afb. 4. Schotdeur met spil in de sluis in de
Vloeddijk   te Nijbroek. (Arendts, 1994 p.128).
Deze zware deur geeft een goed voorbeeld van
de schotdeuren toegepast
bij zowel de Oude als de Nieuwe sluis bij
Hoorn.

Een groote sluyse met een overtoom.
Bij 1288 zegt Feyken Rijp:
“De Stad HOORN was eertijds maar een groote Sluyse met een Overtoom aan
de Oostzyde van de Roode-steen / dienende tot ontlastinge van het binnenwater / en
tot de uyt en invaart van de Zee: aan de binnen-zyde liep de Togt in die tijd de Gouw
genaamd /…”.
We nemen aan dat deze sluis aan de Rode Steen na de zware stormvloed van 1287-
1288 is aangelegd.  Volgens Feyke Rijp lag er vóór 1288 aan de oostzijde van de
Rode Steen een “groote Sluyse met Overtoom”, het zou dus in 1287 kunnen zijn
geweest.
Velius schrijft in 1316 over deze Nieuwe sluis:
Daer was eertijds (soo gesegd is) in den Dijk een groote Sluyse met een Overtoom /
aen d’oostsijde van den Roode-steen (So onse markt tegenwoordig genoemt werd)
dienende de landslieden / om het binnewater uit te lossen/ en ook dagelijks voor in en
uytvaert tot de Zee. Binnen liep de Tocht daer op / die toen de Gou genoemt werd / en
noch heden by de Koepoort is: buyten lag wat voorlands / meest ried / zijnde noch een
overblijfsel van ’t Land daer eertijds het afgespoelde Dorp Dampten op te staen plach
: en deur dit Voorland liep in Zee seekere Kil (welke nu de Haven van de
Nieuwendam is) redelijk diep / en schier gekromt in manier van een Hoorn / daerom
ook seer veilig voor de Schepen die daer quamen havenen.
’t Land selfs daer nu de Stad is / was laeg en moerassig / vol kleyne Meeren en
becuamer om ried en biesen voort te brengen / als yet anders goeds : Maer dat wat
inwaerts lag / was seer goed en vruchtbaer / en beset met vele schoone Dorpen / die
met haer ring dese Sluyse besluytende / geen bequamer toeweg tot de Zee hadden /
dan haer.
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Daer deur / als ook om het veylig leggen / quamen daer dagelijks veel vreemden
lieden / om van d’Ingesetenen haer Kasen / en ander suyvel te koopen / en ook om
verscheyde handwerken (alsoo ’t Land noch sonder Ambachts-lieden was) aen den
selven uyt te slijten.

Velius beschrijft hier de situatie vóór 1316, en zegt dat dit uit overlevering (soo
gesegd is) tot hem is gekomen. Als we dit in het kort samenvatten dan bedoelt Velius
het volgende:

- Er lag een grote sluis in de dijk met een overtoom aan de oostzijde van de
Rode Steen om het overtollige binnenwater te lozen ten gerieve van de
boeren.

- Deze sluis was er ook voor de dagelijkse in- en uitvaart naar de zee.
De omringende dorpen hadden vanwege de sluis geen mooiere en betere
toegang  tot de zee dan deze.

- Daardoor en ook om de veilige ligging kwamen daar dagelijks veel
vreemde lieden om kazen en andere zuivelwaren te kopen en, omdat het
land zelf geen ambachtslieden had, om zich aan te bieden voor werk.

- De buitenhaven werd gevormd door een redelijk diepe kil (huidige
Nieuwendam) welke door het voorland stroomde en daar nagenoeg de
vorm had van een hoorn.

- Het land waar nu de stad ligt, was laag en moerassig, vol kleine meren en
alleen geschikt om riet en biezen voort te brengen.

- Buitendijks lag wat voorland, meest riet, dat nog een overblijfsel was van
het land waar vroeger het weggespoelde dorp Dampten  had gelegen.

Behalve het tweede punt, lijkt al het overige goed aanvaardbaar.
Het tweede punt zegt dat er dagelijks schepen door de sluis in en uit konden varen
terwijl er ook nog een overtoom aanwezig was, dubbelop zou je denken.
Maar het overhalen van kleine schepen ging sneller dan het schutten door een sluis.
(Arends,1994,p.21).  Daar het veel energie kostte om een volgeladen schuit over
een hooggelegen overtoom te krijgen, werd hiervoor de sluis gebruikt. Op de
terugweg zal de lege schuit gebruik gemaakt hebben van de overtoom.
Als we nu de bekende feiten op een rij zetten dan is het misschien mogelijk om hieruit
een conclusie te trekken.

1) Schutsluizen met aan beide zijden van de sluiskolk deuren waren in 1288
zeer zeldzaam. De in deze tijd toegepaste sluizen bestonden meestal uit een
enkele hef- of schotdeur.

2) Uit de figuren 6 en 7, waarin de gegevens zijn verkregen uit de grafiek 3,
blijkt dat in 1288 toen de sluis werd geplaatst, de gemiddelde
getijdenvariatie niet gelijk met het binnenwaterpeil kon komen. In deze tijd
was het niet mogelijk om schepen door de sluis met een enkele deur te
schutten.

3) Tussen 1320-1350 kwam het waterpeil achter de sluis binnen de
gemiddelde getijdenvariatie waardoor er een gelijke stand tussen binnen en
buitenwater werd verkregen waarbij schepen geschut konden worden.

4) Het achterland moest beschermd worden tegen hoge vloeden, waarbij de
zeestand zeer veel hoger werd en ver boven het maaiveld van het
achterland kwam te liggen.

5) Het binnenwater werd vanwege de verkaveling en bebouwing op een
bepaald peil gehouden. Dit was ook nodig voor de scheepvaart.
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6) Er voeren dagelijks schepen in en uit door de “grote sluis”.
7) De sluis was in de normale situatie gesloten. Dit weten we uit het volgende

 citaat: (Partiman Stet, De Roode Steen. Vryplaats van ’t gemeen).
Uit de processtukken van 1320 tegen Maertyn van der Nieuwerwike die de
sluis tegen de regels had opengezet, blijkt dat Willem ver Bartensoen de
dijk had opgemeten tussen Schellinkhout en de sluis. De dijk liep recht van
de kerk van Schellinkhout naar de sluis en was volgens de stukken 1300
gherden lang  "lopende van Schellinkhout toter nieuwer sluse toe te Hoirne
bizuden dorp".

8) In de 16e eeuw was de stadssluis in Gouda, die lag in de internationale
vaarroute Noord-Zuid, 16 Amsterdamse voet en 6 duim breed, dit komt
overeen met 4,68 meter. We kunnen aannemen dat de “grote sluis” in
Hoorn smaller of gelijk van breedte moet zijn geweest. Bij sluizen met een
enkel deur was deze maat bepalend wat voor type schepen konden worden
geschut.

Wat voor een type zal de Middeleeuwse Nieuwe Sluis zijn geweest?
We gaan er van uit dat de Nieuwe Sluis werd geplaatst in 1287-1288 nadat bij de
zware stormen de Oude Sluis was verdwenen. Uit punt 1 en de afb. 5 blijkt dat in dat
jaar het binnenwater bij gemiddelde zeewaterstanden in 1288 nog vrij hoog boven het
zeeniveau lag.  Een schotdeur als sluis zal voldoende zijn geweest om aan beide
zijden het water te keren, aan de zeezijde het water bij zeer hoge waterstanden en aan
de binnenzijde om te zorgen dat het binnenwater op peil kon worden gehouden. Deze
constructie sloot de doorgang van de schepen in die tijd uit.

Afb. 5. Situatie in 1288 na het plaatsen van
de Nieuwe Sluis bij de Rode Steen.De
schotdeur,dijk en figuren zijn niet op schaal
weergegeven.

In Gouda was zo’n soortgelijke
situatie als in Hoorn, deze stad had
een sluis bestaande uit een enkele
schotdeur (Arends, 1994), deze
keerde het water aan beide zijden,
toch werd er in 1308 een tweede deur
bijgezet zodat de schepen continue
konden worden geschut. De
mogelijkheid om in Gouda te kunnen
schutten waren vóór 1308 wat dat
betreft gunstiger, de getijdenvariatie

was daar aanmerkelijk groter dan in de Zuiderzee. Verder moet gesteld worden dat
Gouda een drukke sluis moet zijn geweest, want de internationale handelsroute van
noord naar zuid en vice versa,  liep via deze sluis. De wachttijden voor een schutting
liepen hier vóór 1308 al op tot 36 uur.
Hoorn had een veilige en vrij grote buitenhaven voor die tijd en had geen doorvoer
van grote zeeschepen naar het achterland. De sluis zal dan ook beperkt zijn gebleven
tot een enkele schotdeur met een overtoom om kleine schepen over de dijk te zetten.
Om en nabij 1350 had Hoorn zich flink uitgebreid, omstreeks deze tijd was het
binnenwaterpeil binnen de getijdenbeweging van de zee gekomen. Vier maal per
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etmaal kwam het zeewaterniveau gelijk met het peil van het binnenwater en konden
de schepen door de sluis gevoerd worden. Buiten deze tijden moesten de scheepjes
gebruik maken van de overtoom.

Afb. 6. Situatie in 1350 bij de sluis aan de
Rode Steen.De schotdeur,dijk en figuren zijn
niet op schaal weergegeven.

In de kronieken is er sprake van een
“groote Sluyse met een Overtoom /
aen d’oostsijde van den Roode-
steen”. We kunnen stellen dat de
grote sluis hier slaat op de grootte
van de schotdeur en sterke
hefinstallatie, die voor die tijd van
grote afmetingen moet zijn geweest.
De afmetingen van de grachten en
sluizen in de steden waren berekend
op de breedte van de schepen die
moesten passeren. De oude sluis door
de stad Gouda had bijvoorbeeld een

breedte van 16 Amsterdamse voeten en 6 duim, dit komt overeen met 4,68 meter
(Crone,1978) (1 Amsterdamse voet = 11 duim = 28,31 cm). De kleine zeegaande
kogge uit de 12e eeuw waren ca 12 meter lang en ca 4 meter breed. De schepen
werden in de loop der jaren steeds groter. De grote kogge had in de 13e en 14e eeuw
de afmetingen van 21 meter lang en ca 6,8 á 7 meter breed.  In de 13e eeuw werd in de
Spaarnedam een scheepvaartsluis aangelegd met een breedte van 24 voet (ca 7 m),
waardoor deze grote koggen konden passeren. Ook deze sluis lag op de internationale
handelsroute naar het zuiden. In Gouda lag hiervoor ook zo’n grote scheepvaartsluis
buiten de stad. Daar de Gouw bij de nederzetting Hoorn niet in een scheepvaartroute
lag voor de grote zeeschepen, kunnen we stellen dat hier een minder brede sluis moet
hebben gelegen van naar schatting 16 voet (4,68 meter).

Afb. 7. Het Bleiswijkse Verlaat. (GJ. Arents,1994, p.169)

De kleine koggen konden met gestreken mast konden
door deze sluis passeren en hun lading in sluis in
achter de dijk lossen. De grote zeeschepen bleven
buiten de sluis in de buitenhavens liggen. De
Hoornse Nieuwe Sluis van ca 1288 moet er dan
hebben uitgezien zoals in de afb. 4 is weergegeven.
De sluiskolk zal even lang zijn geweest als de breedte
van de dijk bij de Rode Steen. Meestal en vooral bij
veengrond werden om inzakking van de walkanten te
voorkomen de wanden van de sluiskolk verstevigd
met zware balken. Zo’n constructie is gegeven in afb.
7.

De schotdeuren, voorzien van een hijsinrichting, waren zwaar en met mankracht te
bedienen. Het personeel van de sluis waaronder Maertyn van der Nieuwerwike
(1320), behoorden tot de vroege bewoners van de snelgroeiende handelsplaats Hoorn.
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In een oorkonde van 1352 wordt vermeldt dat een hofstede "die slusekolc" genaamd
die "der slusewateringhe plach toe te behoeren" en gelegen is "bi de Roeden Steen
van der havenen "tot het"roester der kerkhove". Het “roester der kerkhove” is hier
een zo genoemd duivelsrooster dat in de Middeleeuwen werd gelegd voor de ingang
van de kerkhoven, dit om de duivel (met bokkenpoten) en de loslopende
Antonisvarkens te weren van deze heilige plaats.

5. Verzanding van de haven
Rond 1334-1341 wordt in de kroniek Origo Civitatis Hornensis het volgende vermeld:
“Omtrent dese tuden, te weten van Graeff Willem die vyerde, als geen lant en was
buyten die dijck buyten die sluystocht van Hoorn, zo mogten die grote geladen
schepen van Denemarken ende Hamburch den zeedijck nyet genaecken om die
swaerte der lasten ende die droochte So isser georddonneert ende gemaekt een lang
dycxken dat gemoemt wordt die nyeuwendam beginnend vanden grote dijck een lange
wech tot die mont vande zee, daer nu een hoop huysen steat als een kleyn
stedeken…enz”.(Knaap Veerkamp 1996, p.256).
Dit komt hier op neer dat bij laag water de zwaar beladen schepen niet meer onder de
Westfriese Zeedijk bij de sluistocht konden komen. Er werd een dijk aangelegd naar
dieper water. 1*

Tussen deze plek en de vaste wal lag een moerasachtig land zodat het moeilijk was de
lading, die onder meer bestond uit koeien en paarden, door het drassige gebied naar de
vaste wal te brengen. Er werd een dijk opgeworpen en een weg aangelegd, dit werd de
Nieuwendam,  een van de oudste wegen van de stad.
Was hier sprake van verzanding van de haven of was er geen rekening gehouden met
de steeds groter wordende zeeschepen? Mogelijk waren beide factoren van invloed.
In 1341 wordt melding gemaakt van de verzanding van de haven aan de zeekant van
de sluis. F.Kwaad (2003) noemt als oorzaak de geringe stroomsterkte van het
afgevoerde water door de sluis. Het kan ook zo zijn dat de schepen in de toen al druk
bezochte haven hun ballast, die vaak bestond uit met zand gevulde zakken, voor het
gemak leegden in de haven in plaats van dit te storten op het land of strand. De
geloste hoeveelheid ballast werd dan vervangen door handelswaar. Dit was een veel
voorkomend gebeuren dat later met keuren (regelgevingen) aan banden werd gelegd
om de verzanding van de havens te voorkomen.

6.  De eerste bewoners
Rond de plaats waar de Gouw door een grote sluis verbonden was met de zee
ontstond in de banne van het dorpje Zwaag een marktplaats.(Koster,1929).
In de omgeving hiervan ontwikkelde zich de eerste bewoning. De bewoners
bestonden uit boeren, vissers, schippers, ambachtlieden en personeel die zorgden voor
de landontginning, waterstaatkundige werken en het bedienen van de sluis.
Archeologisch onderzoek heeft langs de huidige Grote Oost en het Grote Noord, een
zestal oude woonlagen zijn gevonden.

1 van rond 1200
2 ,, 1250-1300
3 ,, 1275-1325
4 ,, 1300
5 ,, 1400
6 ,, 1600 (WFM)

Uit de tolregisters van Damme blijkt dat de Friezen en Denen al in 1252 gebruik
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maakten van een handelsroute  die liep via het Marsdiep, Zuiderzee, Spaarne,
Haarlem, meren en binnenwater, Gouwe, Hollandse IJssel naar Vlaanderen,
de zogenaamde veilige route “binnen de dunen”. Deze naar handelszoekende lieden
zullen ongetwijfeld ook rond deze tijd de veilige haven aan de monding van de Gouw
zijn binnengevaren en handelsbetrekkingen hebben aangeknoopt met de bewoners van
het achterland. Maar de West-Friezen lieten de handelslieden niet alleen bij zich
komen, ze trokken er zelf ook op uit om handel te drijven. Ze haalden toen al koren en
beesten uit de Oostzeelanden.
De grote snelheid van groei van de stad blijkt wel uit het volgende:
In 1285 had Hoorn aan ‘s graven heervaart 12 man te leveren. In 1323 werd
buitendijks het eerste kerkje gebouwd. Omstreeks 1344 ontwikkelde zich in de
nederzetting Hoorn een drukke veehandel. Koggeschepen en hulken volgeladen met
ossen en paarden, werden aangevoerd om hier te worden verhandeld en vetgemest. De
schepen zullen zuivelproducten mee terug hebben genomen. In 1356 werd de eerste
Hoornse schipper in Engeland gesignaleerd.
In 1357 verleende Willem van Beieren aan de nederzetting Hoorn de stadsrechten. De
stad verkreeg hierbij  door de gehele graafschap Holland de vrijheid van tol te water
en te land.
Ondanks de vlucht van een groot aantal West-Friezen voor het stormgeweld van
1375, breidde de stad zich snel uit. In de periode 1385-1408 zijn er een vijftal
kloosters gesticht. De grote poel of “Weel” in het centrum  werd gedempt, er kwam
op deze plek een houten kerk. In de slag tegen de Friezen 1398-1401, diende Hoorn
de graaf voor de heervaart (oorlogsvoering) met 300 man en 25 schepen.
In deze oorlog dienden de volgende Noord-Hollandse steden de graaf:

     gewapenden                 aantal schepen
Hoorn 300 25
Enkhuizen 150 26
Medemblik 100 —
Alkmaar 300 26
Haarlem 600             150
Amsterdam 350 50

Totaal             1800             277
Hoorn speelde hierbij dus al een belangrijke rol. De logistieke verzorging van het
leger geschiedde voor een deel vanuit Hoorn. De stad moet hiervoor een grote haven
hebben gehad.

7. De Scharwouderkoog.
De afwatering van de Westerpolder verliep volgens Borger(1975) via het “Schot” en
de “Scotersluze en via de “Slimtocht” via de “Barchoutesluze” naar de zee.
Waar de Barchoutersluze heeft gelegen is niet zeker, hij vermoedt dat dit aan het
einde van de Slimtocht is geweest.
Borger (1975) gaat er van uit dat de zeer zware stormvloed van 1375,
verantwoordelijk was voor de grote schade aan de kusten van de Zuiderzee. Bij deze
stormvloed werd de Westfriese Zeedijk tussen het huidige Hoorn en Lutje (kleine)
Schardam, evenals het achterliggende land, zwaar beschadigd. Er werd na 1375 een
nieuwe inlaagdijk (kaart 6, de Drechterlandse Zeedijk) gelegd achter de oude
Westfriese Zeedijk van 1288 tussen Hoorn en Lutje Schardam. Gelijk met de aanleg
van deze inlaagdijk moet er via de dijksloot een waterverbinding zijn gemaakt voor de
scheepvaart tussen de Naamsloot naar Hoorn (kaart 7).
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Kaart 5. Uitsnede van de kaart van 1638 van de Westfriese Omringdijk door D. van der Meersch.
(Gemeente Archief Hoorn).Ten westen van de stadswallen van Hoorn (No 92) ligt een oude sluis (No
93) die door een boogvormig verlopende dijk, een zogenaamde vingerling, is toegedamd.
Waarschijnlijk heeft hier de Barchoutersluis gelegen. Het hier weergegeven gedeelte van de
Drechterlandse Zeedijk wordt door houtwerk zwaar gestut. ( Tekst deels van Borger 1975, p.58)

Dit verlengstuk, dat langs de dijk liep heeft daarna dezelfde naam gekregen. In Borger
staat het volgende: In de oorkonde van 1391 word het volgende vermeld: “dat
uutgeworpen land daer die Aemsloet (=Naamsloot) in ghelegen es, uutgaende in die
zee”. Hij trekt hieruit de conclusie dat er mogelijk nog sprake is van een derde sluis in
de zeedijk van de Scharwouderkoog maar dit hoeft niet het geval te zijn. De
afwatering van de Naamsloot werd waarschijnlijk omgeleid naar de Barchoutersluze,
waar ook de Slimtocht in afwaterde. Er was wel een derde uitwatering maar dat was
het verlaat dat lag aan het zuidelijke deel van de dijksloot van de binnendijk (het
Achterom).
Ook de Scharwouderkoog bestond uit veengrond. Het gat dat in 1375 in de oude
zeedijk werd geslagen werd toen de aanleg van de inlaagdijk gereed was niet
gerepareerd, De dijk en daarmee het land werd aan de zee prijsgegeven. De
weggespoelde sluizen in de oude zeedijk vormden een goede toegang voor het
zeewater en de scheepvaart, we zullen dit verder gemakshalve het

“Scharwouderzeegat” noemen.
 Elke flinke zuidwesterstorm zal een groot
deel van het veen in de Scharwouderkoog
hebben opgeruimd, vooral in het noordelijk
deel in de buurt van Hoorn. Het huidige
Hoornse Hop zal dan ook in het derde
kwart van de 15e eeuw zijn ontstaan.

Kaart 6. De Scharwouderkoog, kaart van Borger
(1975).  Na de verwoesting van de zeedijk in 1375,
werden de sluizen in de inlaagdijk gelegd (op de
kaart de Drechterlandse Zeedijk). De
Veenhoperkogge (oude naam voor Beschoot en
Westerkogge) waterde uit via de Scotersluze aan het
einde van het Schot en de Barchoutersluze,
vermoedelijk aan het einde van de Slimtocht
(Borger,1975).
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De inlaagdijk van Hoorn naar Scharwoude van 1275 werd, evenals ook op andere
plaatsen,  gelegd op veengrond, dit is een slechte fundatie voor een dijklichaam.
Dit is dan ook de reden dat in de loop der tijd  een groot aantal doorbraken zijn
voorgekomen. Sluizen in de dijk zijn zwakke plekken. We kunnen wel aannemen dat
men getracht heeft het aantal sluizen tot een minimum terug te brengen.
Bij het ontstaan van de Grote Waal in 1514, is waarschijnlijk bij de doorbraak van de
zee door de Westerdijk, de Barchoutersluze weggeslagen.  Het gat in de dijk werd
gedicht.  Waarschijnlijk heeft bij het aanleggen van de molenkolk in 1541 ook de
Scotersluze verwijderd.

Aan het einde van de oude Naamsloot werd na 1452 een nieuwe uitwateringssluis
aangelegd deze werd in 1608 versteend. Velius schrijft hierover in dat jaar “Den 14
July werd de eerste steen geleyd van de Naemslooter steenen sluys in de Wester-dijk”.
De sluis lag precies in het verlengde van de Naamsloot in de inlaagdijk, de
Drechterlandse Zeedijk (kaart 6 ). Deze uitwateringssluis is hier blijven liggen tot in de
17e eeuw, toen er bij de Hulk een groot uitwateringssysteem werd aangelegd.
De oude beschadigde zeedijk werd ingericht als kadedijk (een lage zeedijk), de
uitwateringssluizen, de Oude Barchoutersluze en de Oude Scotersluze die lagen in de
oude zeedijk, werden naar achteren verlegd in de inlaagdijk, de na 1375 aangelegde
Drechterlandse Zeedijk.

Kaart 7. Reconstructie
van de Scharwouderkoog
uit de gegevens van
Borger(1975).
Waar de oude Scoter- en
Barchoutersluizen hebben
gelegen, ligt hier het
Scharwouderzeegat.
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Borger (1975, p. 33) schrijft over de in 1391 aangelegde Scharwouderkoog het
volgende: “De oorkonde van 1391 geeft de gelanden toestemming “ene nuwen dijc” te
maken die in het zuiden “bi de Scotersluze, daer si nu ter tijt ghelegen is” en in het
noorden “bi de Barchoutersluze, daer si nu ter tijt ghelegen is” aan de inlaagdijk
verheeld mocht worden.”
Even verder schrijft hij: “Tussen beide sluizen moet het deel van de oude zeedijk
hebben gelegen waarover de oorkonde van 1391 zegt : “die oude dijc staende te
bliven ter tijt toe datten die zee wint, ende dat him helpen mogen of zi willen”.
Borger stelt hierbij dat het waarschijnlijk is dat de zeedijk in 1375 bezweken is ter
plaatse van de oude “Scotersluze” en “Barchutersluze”. Uit bovenstaande  gegevens is
kaart 7 geconstrueerd die deze situatie weergeeft.

Resumerend  komt het hierop neer dat er sprake was van een oude zeedijk van vóór
1375 (waarschijnlijk van 1288) met daarachter een inlaagdijk die ook al vóór of in
1375 werd aangelegd. In deze oude zeedijk lagen de twee oude sluizen de Barchouter
en Scotersluze. In de stormvloed van 1375 is de oude zeedijk doorgebroken tussen
deze sluizen en heeft daarachter ook de inlaagdijk beschadigd. De sluizen werden
verlegd naar de achterliggende inlaagdijk en het beschadigde deel tussen de twee
sluizen in de inlaagdijk werd in 1391 vervangen door een nieuwe dijkstuk.
Het gebied tussen de kadedijk (kade of kadijk) en de nieuwe inlaagdijk, werd in 1391
ingericht als de Scharwouderkoog (koog = kaag is een buitendijks gelegen stuk land).
Dit gebied, een veenweidegebied met langgerekte weidekavels was het nieuwe
voorland dat alleen bij hoge vloeden onderwater liep.
De Scharwouderkoog met de kadijk heeft tot 1452 standgehouden en is na die  tijd
geleidelijk verdwenen. Borger veronderstelt dat hierna de uitwatering van de
Veenhoperkogge werd verlegd naar de oostzijde van de Naamsloot.

Kaart 8. Uitsnede van de
kaart van D.van der Meersch
1638, Gemeente archief
Hoorn. De beide
uitwateringsluizen of
tijsluizen  van de
Westerkogge zijn volgens
Borger na het verdwijnen
van de Scharwouderkoog na
ca. 1452, aangelegd op de
aangegeven positie ten
oosten van de Naamsloot. De
molenkolk werd pas in de 17e

eeuw aangelegd. De twee
“Westercogger” tijsluizen 2*

zijn aangegeven met no. 98.

Velius schrijft voor 1567 nog het volgende:
“Is ooit noterens waerd dat het buyten Land van Scharwoude omtrent desen tijd een
seer harden aenstoot hadde/ en voor een groot deel te niet ging/ meest deur ’t
onmatig verdelven/ tot hermaking van den Dijk/ alsoo naemlijk dit jaer een seer
sware keur om de selve Dijk gelegd werd/ daer deur her swoord van ’t Land meest
afgegraven wierd/ dies de vloeden te meer vats op deselve hadden/ en ’t selve in
korten tijd met allen seer verminderden”.
Centen voegt hier het volgende aan toe: “ Dat deze afspoeling groot geweest is blijkt
duidelijk uit het getuigenis, op last van de Edel Mogende Gecommitteerde Raden
gegeven door Jan Jansz. van Scharwoude, oud omtrent 66 jaar, en Gerbrand
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Tijssensz. als heemraad van de Veen-opper-Cogge, oud omtrent 60 jaar, voor notaris
Hendrik Dirksz. Zeevank op 7 augustus 1592, waarin zij verklaarden dat ten westen
van Hoorn tot Lutke Schardam toe bij hun leven omtrent 50 morgen land is
weggespoeld. Maar wat de oorzaak van dit wegspoelen betreft, die schijnen deze
getuigen veel vroeger te stellen, dat namelijk bij bepaalde inlagen deze landen aan de
zee zijn blootgesteld, daar zij anders niet aan dat onheil onderhevig geweest zou zijn.
Want zij verklaren wel te hebben horen zeggen dat ten westen van Hoorn, van het
West of bij de Kuil af tot Lutke Schardam toe, door de inlaag van Scharwoude wel
omtrent 700 morgen land zijn buitengeworpen, en dat de oude dijkstal daarvan nog in
hun tijd in zee lag, alsmede het oude Scharwouder kerkhof dat zich bij laag water nog
dikwijls liet zien..”.
Samengevat kunnen we stellen dat de Scharwouderkoog in de 15e en 16e eeuw
langzaam is prijsgegeven aan de zee.
Met het verdwijnen van de Scharwouderkoog ontstond langzamerhand het Hoornse
Hop zoals we dat nu kennen.

8. Een Middeleeuwse haven aan de westzijde van de stad.
Vlak voor de vergroting en het verleggen van het havengebied naar het oosten moet
de omgeving van Hoorn er in 1419 hebben uitgezien zoals geschetst is in kaart 9.

Kaart 9. Kaart van Deventer gewijzigd naar de veronderstelde situatie in 1419. De situatie is
geschetst vlak voor het verplaatsen van de haven naar het oosten in 1420.
De licht gekleurde waterlopen staan in verbinding met de Oosterpolder of de zee, De donker gekleurde
staan in verbinding met de Westerpolder.  In de Scharwouderkoog treedt verzilting op. De sluis van
1288 is op dezelfde plaats  blijven liggen. In oostelijke richting loopt nu de in 1286-1288 aangelegde
inlaagdijk die na 1375 zeedijk is geworden. Deze ligt nu nog steeds op dezelfde plaats, in het huidige
Hoorn als het Grote- en Kleine Oost. De witte pijlen geven de stroomrichting aan van de afvoer van
het overtollige water uit de Oosterpolder via de sluis van 1288 naar de zee. De rode pijlen geven de
stroomrichting aan van de afvoer van het overtollige water uit de Westerpolder via het verlaat in de
inlaagdijk van 1375 door de Scharwouderkoog en via het Scharwouderzeegat naar zee.
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Bij de aanleg van de inlaagdijk van Lutje Schardam naar Hoorn in 1375
(Drechterlandse Zeedijk of huidige Westerdijk), werd  de waterloop  langs de
binnendijk Keern -’t Noord (de Westerburgwal of het Achterom) aan de zuidkant
afgesloten. Waarschijnlijk werd toen voor de scheepvaart en ook voor de waterafvoer
van dit deel van de polder in de dijk een verlaat aangebracht.

Dit wordt bevestigd door hetgeen Akerlaken voor het jaar 1464 zegt bij punt 4e. " Het
spui aan de Kuil is ook in dit jaar gemaakt. Er bevond zich aan de Kuil ook een verlaat of
sluisje, dit lag in den dijk. Het spui lag aan de tegenovergestelde zijde van de Kuil
aan het einde van het Achterom. Dit verlaat moet reeds voor 1464 hebben bestaan,
want anders bestond er geen doel voor het spui”.
Maar was een sluis met één afsluiting genoeg om de schepen te kunnen doorlaten?
Schutten in zo’n geval is alleen mogelijk als aan beide zijden van de afsluiting, in
normale toestand, een gelijke waterstand kan worden bereikt.
Uit de afb. 8 blijkt dat het binnenwater valt binnen de gemiddelde getijdenbeweging
van de zee. Er kan dus worden volstaan met een enkele schotdeur. Als het
buitenwaterwater gelijk staat met het binnenwater kan de sluis worden geopend om de
schepen door te laten.

Afb. 8. Situatie in 1375 aan het verlaat bij
de Kuil. De schotdeur,
dijk en figuren zijn niet op schaal
weergegeven.

Nu vermeldt Akerlaken het volgende bij 8e punt c.
c.“onder dagteekening van 6 Junij 1566 is geresolveerd (besloten)het spui weg te
nemen en geen ander te leggen”.“Door dit spui bestond er gemeenschap tusschen het
water in het Smerighorn en het water in het Achterom”.
Dit is een belangrijke aanwijzing die ons vertelt dat er nog een spui aan de noordzijde
van het water van de Westerburgwal (Achterom) bij het Smerighorn heeft gelegen.
Het spui was niet het spui bij de Kuil want dan had de tekst een andere vorm gehad
zoals bijvoorbeeld: “Door dit spui bestond er gemeenschap tussen het water van het
Achterom en het water van de Kuil”.
Het is duidelijk dat dit spui of schotdeur, al vóór het aanleggen van de dam in 1541
aan de noordzijde van de Westerburgwal moet hebben gelegen, deze stond toen nog in
verbinding met het water van de Westerpolder. Waarschijnlijk is deze in 1375
gelijktijdig met het aanbrengen van het verlaat in de Westerdijk aan de zuidzijde van
de Westerburgwal aangelegd. Het gehele water van de Westerburgwal van de spui in
het noorden tot het verlaat aan het zuideinde, vormde zo een lange haven en sluiskolk
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waarin de schepen tussen de twee dijken een veilige ligplaats konden vinden. Door dit
verlaat was het mogelijk om via het Scharwouderzeegat (kaart 7), de zee te bereiken.
Maar waarom had Hoorn zo’n grote haven nodig?
In hoofdstuk 6 hadden we reeds vermeldt dat de stad in de periode 1398-1401 in strijd
was met de Friezen. De stad moest aan de graaf voor de heervaart 300 man en 25
schepen leveren. De proviandering van het leger en de vloot van de graaf  geschiedde
deels vanuit Hoorn (Koster,1929, P.10).
Dit soort schepen waren meestal geroeide en zeilende oorlogskoggen uitgerust met
een voor- en achterkasteel die gebruikt werden als gevechtsplatform met in de mast
een kraaiennest om de vijand van boven te bestrijden. De schepen waren bemand met
12 soldaten die tevens het schip moesten roeien.
Hoorn stevende in deze tijd ook af op een krachtige economie die aan zou houden tot
ca 1465. De aantrekkende handel vergde meer schepen. Mede door het verbeteren van
de houdbaarheid nam de vraag naar haring snel toe. Door de uitvinding van het
haringnet en de intrede van de grote buis, kreeg de stad ook te maken met een snel
groeiende haringvloot. Er zal in deze tijd een dringende behoefte aan havenruimte zijn
geweest. Waar zal de stad deze schepen een plaats hebben gegeven?
Vijfentwintig 14e eeuwse oorlogskoggen van 11 m lang en ca 4 m breed, vragen een
behoorlijk havenruimte. De hefdeur in het verlaat moet een standaardbreedte van 16
voet (4,68) meter hebben gehad.
Indien de schepen achter elkaar werden afgemeerd met een afstand van ca 4 meter
was de benodigde havenruimte 380 meter. De sluiskolk van de Westerburgwal was
ongeveer 625 meter lang. De 25 koggeschepen die Hoorn moest leveren konden
ruimschoots achter elkaar worden afgemeerd in deze haven, er was nog ruimte over
om anderen schepen onder te brengen.
Daar de waterstanden van het binnen en buitenwater bekend zijn (zie afb. 8) kunnen
we stellen dat het spui er was om de volgende redenen:

a) Het vullen van de sluiskolk met polderwater bij de schutting van schepen.
Dit was alleen het geval als de zeestand lagere was dan die van het
binnenwater.

b) Het voorkomen dat bij een schutting het zoute water in het binnenland kon
doordringen.

c) Het voorkomen dat bij een schutting te veel binnenwater werd geloosd naar de
zee.

d) Het overtollige polderwater via de sluiskolk en het verlaat naar de zee te lozen.
Dit hield tevens de haven op diepte.

De werking van een schutting was dan als volgt:
Bij een gesloten spui werd het verlaat, als de zeewaterstand hoger was dan het
havenpeil, geopend en werd de sluiskolk weer gevuld met zeewater. Als de
zeewaterstand lager was dan werd het overtollige water uit de sluiskolk in de zee
geloosd tot beide niveaus gelijk waren.
Tijdens een schutting bij een extreem lage waterstand, kon het waterniveau in de
haven na het sluiten van het verlaat, weer op peil worden gebracht door het spui te
openen. Deze manier van schutten moet door de geringe getijdenvariatie op deze
wijze mogelijk zijn geweest.
De handelshaven was veel te klein, deze bestond toen slechts uit het kleine stukje
Gouwmonding bij de Nieuwendam en de haven voor de sluis was aan het
dichtslibben. Hier was veel te weinig ruimte om de grote hoeveelheid schepen te
bergen. Het ligt voor de hand dat Hoorn direct na het ontstaan van het
Scharwouderzeegat in 1375 al geanticipeerd heeft op een havenuitbreiding aan de
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westzijde van de stad. Dit verklaart ook de ligging van het ogenschijnlijk nutteloze
spui aan de noordzijde van de Westerburgwal. Waar had het spui aan de noordzijde
van de Westerburgwal anders voor kunnen dienen? Er zat immers al een verlaat aan
de zuidkant. Zonder spui was het schutten door het verlaat maar 4 x per etmaal
mogelijk geweest met als gevolg grote wachttijden. Voor de handel is dit misschien
aanvaardbaar maar niet voor de oorlogsvloot. Deze moest, indien nodig, direct kunnen
uitvaren. Tussen de schuttijden door zouden de oorlogsschepen opgesloten zijn in de
haven en dit is onaanvaardbaar.
Na dat in 1420 de haven aan de Nieuwendam was verdiept en doorgetrokken tot aan
de plek ter hoogte van de Oosterpoort (de latere Appelhaven), was deze nieuwe
zeehaven groot genoeg om de  schepen hier een ligplaats te kunnen bieden.
In 1464 werd de haven aan de Westerburgwal ingekort door pal aan de westzijde van
de Proostensteeg een schotdeur of spui te plaatsen. (Akerlaken in 4e punt c). Dit spui
was van  het type dat alleen water en geen schepen kon doorlaten. Hiermee werd de
haven verkleind tot het deel tussen het nieuwe spui en het verlaat aan de zeekant.
Deze kleine haven werd de vissershaven, de Kuil.  In 1566 werd (Akerlaken in 8e punt
c) het spui of schotdeur aan de noordzijde van de Westerburgwal (het Achterom)
verwijderd.

De spoeling door de stad vóór 1420.
Op kaart 9 is aangegeven met witte pijlen hoe het overtollige water uit de
Oosterpolder wordt verzameld in de Gouw en door de grote sluis aan de Rode Steen
naar zee wordt geloosd. Een deel van het water uit de Westerpolder wordt door het
spui van de Westerburgwal door het verlaat in de inlaagdijk van 1375 via de
Scharwouderkoog door het Scharwouderzeegat naar de zee geloosd. Dit is
aangegeven door de rode pijlen. Voor de Westerpolder is dit maar een klein deel van
het te totaal te spuien water. De grote spuisluizen de Barchouter- en Scotersluis lagen
in de Westfriese Dijk tussen Hoorn en Lutje Schardam.

De scheepvaart vóór 1420
Na de aanleg van de inlaagdijk langs de Drechterlandse Zeedijk,  tussen Lutje
Schardam en Hoorn rond 1375, werd de Naamsloot via de parallel aan de dijk lopende
dijksloot, verbonden met het water aan de westzijde van de binnendijk
‘t Keern-’t Noord. Dit water, de Westerburgwal, dat later het Achterom werd
genoemd, was het zuidelijke deel van de dijksloot aan de westkant van de binnendijk.
Aan de zuidkant hiervan had men al vroeg, waarschijnlijk al bij het aanleggen van de
inlaagdijk in 1375, een verlaat in deze dijk gelegd. Gelijkertijd werd aan de noordkant
bij het latere Smerighorn een spui gelegd. Hiermee was de scheepvaart vanuit de
Westerpolder door de Westerbugwal naar de zee afgesloten.
De schuiten uit de Westerpolder moesten over de binnendijk ‘t Keern-‘t Noord
worden gehaald. Ze voeren via de dijk- en kavelsloten naar de Gouw. De schuiten
vanuit de Oosterpolder voeren via de Gouw direct naar de stad.
Geschut door de sluis konden de schuiten in de buitenhaven komen.
De Westerburgwal met het verlaat aan de zuidzijde en het spui aan de noordzijde
vormde een grote zeehaven waarin de zeegaande schepen een ligplaats vonden.
De schepen vanuit zee konden via het Scharwouderzeegat via het verlaat in de latere
Westerdijk van 1375 in de haven van de Westerburgwal komen.

9.  Het havengebied wordt verlegd naar de oostzijde van de stad.
Omstreeks 1420 verkeerde de stad in een welvarende positie. Het was druk geworden
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aan de Rode Steen met landverkeer over de dijkwegen van en naar de markt en de
scheepsbewegingen bij sluis en overtoom. Deze zullen een grote hindernis zijn
geweest voor de activiteiten op de markt. Hier kwam nog bij dat de haven aan de
zeezijde behoorlijk aan het verzanden was.
Door de vele schepen die de stad kwamen bezoeken was er een gebrek aan
havenruimte ontstaan. Waarschijnlijk waren dit de redenen dat de stadsregering
besloot het havengebied te verplaatsen naar het oosten van de stad.
Wilde Hoorn op dezelfde voet voortgaan, dan is het duidelijk dat alle faciliteiten
óók op deze plek moesten kunnen worden gerealiseerd. Dit hield in dat er een sluis
met eventueel een overtoom moest komen waar de scheepjes in en uit konden varen
en worden overgehaald. Tevens moest hierdoor het overtollige stadswater kunnen
worden geloosd. Waarschijnlijk werden de werkzaamheden in onderstaande volgorde
uitgevoerd.
Aan de zeezijde werd de oude zuidelijke dijksloot die parallel aan de zeedijk liep,
uitgegraven en verbreed tot aan de plek waar de nieuwe doorgang naar het
binnenwater was gepland op de huidige overgang Slapershaven-Zon. Dit water werd
aan de westzijde verbonden met het water van de Nieuwendam.
Voor de afvoer van het overtollige water werd er aan het oostelijke einde van het
water van het Gerritsland door de zeedijk, een spui 4* aangelegd (Kaart 12).
De sluiskolk, aan de zeezijde van de marktplaats de Rode Steen, werd tot aan het
water van de Nieuwendam gedicht. Het water van de Nieuwendam werd uitgediept en
met de grond hiervan werd het Venidse opgehoogd, waarna hierop de eerste huizen
werden gebouwd.
Aan de binnenzijde werd de sluiskolk tot aan het Kerkplein van de Grote Kerk
gedempt. Akerlaken veronderstelt bij punt 1e  dat toen ook de rioolarm is gemaakt
(gestippelde stukje op kaart 11) tussen het water van het verlengde van de Nieuwe
Noord (de Glop) dat toen nog water was en het water van het Kerkplein.
De verdere werkzaamheden werden waarschijnlijk opgeschort want de sluis of verlaat
bij de Oosterpoort werd pas 23 later aangelegd. De mogelijke oorzaak hiervan was dat
de politieke situatie voor Hoorn inmiddels dreigende vormen had aangenomen.

10.  Aanleg van de eerste verdedigingswal.
In deze tijd woedden er in Holland de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Na een
incident met de Hoekse Jacoba van Beieren, waarbij de zoon van een burgemeester
van Hoorn het leven verloor, vond er een politieke omslag in Hoorn plaats.
De stad schaarde zich aan de zijde van de Kabeljauwse Philips van Bourgondië en
was hiermee, als enige plaats in het Nooderkwartier, Kabeljauwsgezind.
Hoorn bevond zich hiermee in een zeer penibele en benarde positie. Het gevolg
hiervan was dat er met grote spoed een vestingwal om de stad moest worden
aangelegd. Dit vond plaats in 1426. De stad werd voorzien van een aarden wal met
daarop een aantal houten wachthuisjes en een viertal toegangspoorten, eveneens van
hout. De vestinggracht werd aan de zijde van de houten Oosterpoort geheel
doorgetrokken tot de plek waar de nieuwe sluis was gepland.
Bij het aanleggen van de vestinggrachten moesten op drie punten belangrijke
toegangswegen worden gekruist die afgesloten moesten worden met
verdedigingswerken.

- de toegangsweg langs de Gouw.
- de toegangsweg via de Westfriese Zeedijk naar de Oosterpoort.
- de toegangsweg via de binnendijk gevormd door het Keern-’t Noord.
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Kaart 12. Kaart van Deventer gewijzigd naar de situatie in 1427. De haven is verlegd naar het
oosten en de sluiskolk aan de Rode Steen  is gedempt. De licht gekleurde waterlopen staan in
verbinding met de Oosterpolder of de zee. De donker gekleurde staan in verbinding met de
Westerpolder. De witte stippellijn geeft het overwelfde riool aan. De zwartomlijnde rode cirkels geven
de in- en of uitlaten aan van de overwelfde riolen. De witte pijlen geven de stroomrichting aan van de
afvoer van het overtollige water uit de Oosterpolder naar de zee. De rode pijlen geven de
stroomrichting aan van de afvoer van het overtollige water uit de Westerpolder via het verlaat in de
Westerdijk via het verlaat in de inlaagdijk van 1375 door de Scharwouderkoog en via het
Scharwouderzeegat naar de zee. De Scharwouderkoog bestaat nu hoofdzakelijk uit zout water en wordt
langzamerhand door de zee in bezit genomen.

Bij de toegangsweg naar de Gouw zal dit een ophaalbrug over de vestinggracht zijn
geweest, met aan de stadszijde de houten Goupoort (later de Koepoort).
Bij de noordwestelijke toegangsweg van de stad werden de verdedigingwerken verder
langs de dijk, naar het noordwesten verplaatst. Hiermee kwam de toen nog houten
Vrouwen- of Noorderkerk, waarvan de bouw al vóór 1426 was begonnen, binnen de
stadswallen te liggen.

11. De eerste poorten aan de westzijde van de stad.
De stad had vóór 1426 nog geen vestingwal. Dat wil niet zeggen dat de stad open en
onbeschermd in het land heeft gelegen. Door de eerder beschreven politieke spanning
werd in 1426 de eerste verdedigingswal aangelegd. Dit vereiste belangrijke
waterstaat- en bouwkundige ingrepen, zoals het aanleggen van vestinggrachten en het
bouwen van poorten. Ondanks de geringe gegevens die er zijn kan er toch een vrij
goed beeld worden geschetst van de situatie zoals deze waarschijnlijk zal zijn
geweest. Het uitgangspunt is het toepassen van de toen gebruikelijke
stadsverdedigingstactieken in de bekende en nog aanwezige structuur van wegen,
wateren en poorten. Hierbij is rekening gehouden met de uiterst belangrijke handel
vanuit het achterland. De handelswaar moest worden aangevoerd naar het centrum
van de stad.
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De eerste en tweede Noorderpoort.
Na het aanleggen van de verdedigingswal van 1426 werd het noordwestelijk deel
hiervan langs de binnendijk ‘t Keern-‘t Noord naar buiten uitgelegd. Hierdoor kwam
in 1427 de bebouwing, waaronder de Noorderkerk, binnen de vestingwal te liggen.
Op de toegangweg, op de overgang ’t Keern-’t Noord, werd de tweede Noorderpoort
geplaatst. Deze plaats is aangegeven op kaart 11.
Knaap en Veerkamp (1996, p.54), schrijven over de tweede poort het volgende: “Ook
wordt vermeld dat de Noorderpoort stond ten westen van het verlengde van de
Veemarkt. Die Veemarkt heette toen: Uytermeyen”. De uitdrukking “Uytermeyen”
betekent zoveel als: “buiten de hamei”. De hamei is een zwaar houten of ijzeren
valhek binnen in de poort waarmee deze kan worden gesloten. Hieruit blijkt dat er al
eerder een poort heeft gestaan, anders had de naam Uytermeyen geen recht van
bestaan gehad.

Kaart 10. Art impressie van de situatie bij de

eerste Noorderpoort van hout. De noordelijke
toegangsweg naar de stad liep via het Keern over
de Uytermeyen via de valbrug over het latere
Smerighorn en door de Noorderpoort met hamei
(zie kaart 10). Wanneer deze poort is aangelegd
is niet bekend. Het moet in ieder geval vóór 1427
zijn geweest toen de houten tweede Noorderpoort
werd gebouwd.

De eerste Noorderpoort moet dan ten
zuiden van de Uytermeyen
(huidigeVeemarkt) aan de overzijde van
de vestinggracht (het latere Smerighorn
of Turfhaven) en aan de noordzijde van
het Nieuw Noord (de Oude Burgsloot)

hebben gelegen. De plaats van de eerste houten Noorderpoort is aangegeven in kaart
10. Vóór deze poort zal over het water een houten valbrug hebben gelegen. Na het
plaatsen van de tweede Noorderpoort in 1427 werd deze valbrug vervangen door de
“Steenen brugge” waar Velius in 1481
over schrijft.
…Ook werd de streek van de Noorder-
straet/ daer de brand eerst begonnen was/
te weten tuschen de Vrouwen-Kerk en de
Steenen brugge/ die van ouds uyt
vermeyen plag te hieten…

Kaart 11. Art impressie van de situatie aan de
westzijde van de stad. De eerste omwalling werd
in 1426 aangebracht. Daarna zijn de poorten
gebouwd. De brug met waterkering voor de
Noorderpoort is evenals de Westerpoort een
veronderstelde situatie. Het spui in de
Westerburgwal onder de brug werd waarschijnlijk
gelijktijdig aangelegd met het verlaat van ca 1375
aan de zuidzijde van de Westerburgwal. De
Nooder- en Westerpoort waren beide van hout.
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Het blijkt dat de stad vóór de aanleg van de aarden vestingwal van 1426 niet geheel
onbeschermd was. De verdedigingswerken bestonden toen slechts uit de dijk- en
verkavelingsloten en het afsluiten van de toegangswegen met houten poorten.
Vóór een stadspoort lag in het algemeen meestal een vestinggracht met daarover een
ophaalbrug. Dit was, zeker voor een houten poort, een krachtig verdedigingsmiddel.
Bij de eerste Noorderpoort (kaart 10), de Koepoort was dit ook het geval. Een
uitzondering hierop was na 1427 de Oosterpoort. Tijdens de burgeroorlog die toen
woedde was bij de werkzaamheden aan de verdedigingswal bij de Oosterpoort, de
stad aan deze zijde onbeschermd. Dit is waarschijnlijk de reden geweest dat de poort
naar buiten is verplaats waardoor de werkzaamheden aan de vestinggracht en het
aanleggen van het verlaat, beschermd door de Oosterpoort, konden plaats vinden.
In 1508-1538 werd de nieuwe poort van steen (de Oude Oosterpoort) gebouwd ook
met de vestinggracht met ophaalbrug vóór de Oosterpoort.
We veronderstellen dat de gracht ook vóór de Noorderpoort van 1427 heeft gelegen
zoals in kaart 11 is getekend. Onder de ophaalbrug moet hier een waterkering hebben
gelegen die het doorgestoken dijklichaam van de binnendijk moest vervangen.
Normaal gesproken lag hier een houten of stenen beer in de vestinggracht. Maar de
waterkering kan ook in de vorm van een schotdeur zijn geweest. Dit was mogelijk
omdat het waterpeilverschil tussen de beide polders in die tijd nihil was. Deze
waterkering was voor het wegverkeer met geopende brug een niet te nemen hindernis.
De schuiten uit de Westerpolder konden via deze doorgang naar de andere zijde van
de binnendijk ’t Keern-’t Noord worden geschut. Eenmaal aan de oostzijde van de
binnendijk voeren de schuiten door de sloten naar het centrum van de stad waar de
lading kon worden verhandeld.

De Westerpoort.
Waarschijnlijk is direct na het bouwen van de Noorderpoort ook de Westerpoort
aangelegd. Saaltink (ca.1979) vermeldt het volgende: “In 1464 spreken de
stadsrekeningen voor het eerst over uitgaven en reparaties aan de Koepoort en de
Westerpoort”. De Westerpoort moet dan al ver voor dit jaar zijn gebouwd.We houden
het er op dat deze gelijk met de Noorderpoort in 1427 is gebeurd.  Ook zal deze
houten poort voor een optimale bescherming achter de vestinggracht zijn gebouwd.
Gelijk aan de andere poorten zal in de toegangsweg een ophaalbrug over de
vestinggracht zijn aangebracht. De vestinggracht was hier Westerburgwal. De ligging
van de poort is geschetst in kaart 11.
Onder de ophaalbrug lag het spui dat waarschijnlijk gelijktijdig met de aanleg van het
verlaat ten zuiden van de in de inlaagdijk van 1375 werd gelegd.

De stadsspoeling van 1420 – 1443.
Voordat de haven werd verlegd naar het oosten en de sluiskolk bij de Rode Steen
werd gedempt, werd er bij de Oosterpoort een waterafvoer met spui gemaakt. Het te
lozen polderwater werd door de stadsgrachten gevoerd om bij het spui bij de
Oosterpoort door de nieuw gegraven haven in zee te stromen. De stroming door de
haven zal vanwege het geringe verschil tussen het polderpeil en de zeestand, weinig
hebben bijgedragen aan het uitdiepen van de haven.
Kaart 12 geeft aan hoe de beide polders na 1427 hun overtollig water door de stad
afvoerden naar de zee. Voor de Westerpolder was dit maar een klein deel van het te
totaal te spuien water. De witte pijlen geven de stroomrichting aan van het overtollige
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water uit de Oosterpolder bij de afvoer naar de zee.  De rode pijlen geven de
stroomrichting aan van het overtollige water uit de Westerpolder naar de zee.
De waterpeilen van beide polders staan ongeveer gelijk aan de gemiddelde zeestand.
Dit houdt in dat er nog gedurende zes uur op een natuurlijke manier gespuid kan
worden.

De scheepvaart tussen 1420 en 1443.
Door het dempen van de sluis bij de Rode Steen was hier de weg van de schepen naar
de buitenhavens geblokkeerd. De nieuwe sluis die gepland was bij de Oosterpoort,
liep vertraging op. Pas in 1543 werd dit werk uitgevoerd. In de periode 1420-1453
was het niet mogelijk om de schepen vanuit de stad naar de buitenhaven te schutten.
Men was aangewezen op een overhaal. Deze zal op de plek hebben gelegen waar het
binnen- en buitenwater het dichts bij elkaar lagen en dit was de plaats waar de nieuwe
sluis was gepland bij de Oosterpoort op de kruising Zon-Slapershaven.
De schuiten met hun handel komende uit de Westerpolder konden nu door de sluis
voor de Noorderpoort worden geschut en vervolgens via de Gouw in het centrum van
de stad komen. Verder was er een weg door de Trommelstraat via het water van het
Gerritsland naar de overhaal en via deze hindernis naar de buitenhavens.

12. Een nieuw verlaat bij de Oosterpoort.
Bij de Oosterpoort zal de houten poort ook zijn uitgevoerd met een valhek en sluitdeur.
Bij het aanleggen van het verlaat in 1443, aan de stadszijde van de poort, werd hierbij
waarschijnlijk een ophaalbrug geconstrueerd met de ophaalinrichting aan de stadszijde.
Het verlaat werd pas in 1443 aangelegd aan de stadszijde van de houten Oosterpoort.
Akerlaken schrijft hier het volgende over:
Op Sint Laurensdag 1443 is door Gerrit Sijvertsz Dijkgraaf van West Friesland aan
Pieter Olbrantsz, Jacob Gerijts en Pieter Jan Gribberez als Burgemeesters van Hoorn
vergund den oosterdijk binnen de Oosterpoort op te delven en een verlaat daar
inbeleggen en dat verlaat en die dijk alzoo te bezorgen, dat er van den Gemeenelande
geen klagte daarover komen.

Afb. 9. Plattegrond van de situatie bij de
(Houten) Oosterpoort rond 1500.

In 1937 heeft men aan het schrijven
van Akerlaken nog het volgende
toegevoegd:
Deze verlaat is geconstateerd bij het
maken van een toegangskoker op de
hoek van Slapershaven en Grote
Oost. (d.d. 1937).
Koster(1929,p.51) weet het volgende
te vermelden: “Om het vuil uit de

stad te kunnen verwijderen was er een opening in de dijk nodig. De dijkgraaf van
West-Friesland geeft aan het stadsbestuur verlof, een verlaat (kleine schutsluis) aan
te leggen in de Oosterdijk binnen de stad.  In 1464 word dit verlaat vergroot.”
Koster legt hier het accent op de afvoer van vervuild water, maar de doorvoer van de
scheepvaart van het binnenland naar de zee en terug was minstens even belangrijk.
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Vanaf deze tijd konden de met goederen geladen scheepjes door het verlaat worden
gevoerd om naast de grote zeeschepen in de Nieuwe Haven (latere Appelhaven) af te
meren en hun goederen te lossen. Het spui van 1420, dat tussen het water van het
Gerritsland en de Nieuwe Haven lag, was met het aanleggen van dit verlaat overbodig
geworden, men kon immers ook spuien door het nieuwe verlaat.
Het is redelijk te veronderstellen dat gedurende de tijdsduur van 17 jaar waarin de
sluis bij de Rode Steen werd verwijderd en het nieuwe verlaat bij de Oosterpoort was
aangelegd, een mogelijkheid in de vorm van een overtoom moet zijn geweest om  de
schepen over de dijk te halen. Die moet dan ergens op de overgang Zon-Slapershaven
hebben gelegen.
In 1464 werden de grachten rond de Grote Kerk overwelfd met uitzondering van het
Zuidelijk deel tussen de Gouw en de Warmoesstraat. Dit deel was open gelaten voor
de scheepvaart naar het verlaat aan de Oosterpoort. Het zal duidelijk zijn dat deze weg
expres zo gekozen is om met de handelswaar zo dicht mogelijk langs de waag op de
Rode Steen te kunnen varen. Hier werden de verkochte handelswaren gewogen en het
waaggeld afgedragen, waarna de schepen konden doorvaren naar de grote zeeschepen
in de buitenhaven.

Kaart 13. Kaart van Deventer gewijzigd naar de veronderstelde situatie in 1502. De situatie is
geschetst vlak voor de vervanging in 1502 van de houten Noorder- en Westerpoort door stenen
poorten. De licht gekleurde waterlopen staan in verbinding met de Oosterpolder. De donker gekleurde
staan in verbinding met de Westerpolder. Na 1443 konden de scheepjes met hun lading door het
verlaat geschut worden naar de buitenhavens (Appelhaven -Nieuwendam). Aan de westzijde is de
Scharwouderkoog nagenoeg verdwenen. Het verlaat aan de Kuil ligt nu direct aan de zee en is een
kwetsbare plek in de Westerdijk geworden. De witte stippellijn geeft de overwelfde grachten aan. De
zwartomlijnde rode cirkels zijn de in of uitlaten van deze riolen De witte pijlen geven de stroomrichting
aan van het Oosterpolderwater, de rode pijlen de stroomrichting van het Westerpolderwater naar de
zee.

De uitwatering en spoeling van grachten en riolen tussen 1443-1502.
In deze tijd werd het te  overtollige polderwater van de Oosterpolder door de stad
afgevoerd volgens de wegen die in kaart 13 worden aangegeven met witte pijlen.
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Uit afb.1 blijkt dat rond deze tijd het zeestand tijdens het laagwaterpeil nauwelijks
beneden het binnenwaterpeil kwam. De mogelijkheden om het overtollige vuile
stadswater te kunnen spuien was hierdoor zeer beperkt. Ook het spuien bij springtij
gaf, vanwege het zeer geringe verschil tussen gemiddeld- en springtij op de
Zuiderzee, weinig voordeel. De stadsgrachten en riolen konden nauwelijks
schoongespoeld worden. Mede door de toenemende bevolking zullen de vervuilde
grachten in deze tijd een groot probleem zijn geweest.

De binnenscheepvaart van 1453-1502.
In 1443 werd het geplande verlaat bij de Oosterpoort aangelegd. Hierna was het weer
mogelijk om vanuit de Gouw via de Warmoesstraat-Trommelstraat door het water van
het Gerritsland via het verlaat in de buitenhaven komen. Mogelijk is de overhaal
evenals het verlaat blijven liggen tot de uitbreiding van de haven in 1576.
De binnenschippers uit de Westerpolder vonden in deze periode hun weg via de
sluis voor de Noorderpoort, via de Gouw naar de markt in het centrum en vervolgens
via het verlaat bij de Oosterpoort naar de buitenhavens.

13. De stad breidt zicht uit en krijgt een stenen omwalling.
Lang heeft deze situatie niet geduurd want in het begin van de 16e eeuw was er weer
een dreigende situatie. Deze kwam nu van de kant van de Hertog van Gelre die op
strooptocht was in Holland. Tegen dit gevaar moest Hoorn zich verdedigen door een
nieuwe verdedigingswal aan te leggen, ditmaal van steen, met een nieuwe nog bredere
en diepere vestinggracht er omheen.

Kaart 14. Kaart van Deventer gewijzigd naar de veronderstelde situatie omstreeks 1538. De stad
heeft een nieuwe stenen omwalling met stenen poorten gekregen. De Nieuwe Haven met Doelenkade en
Baatland werd aangelegd.  De licht gekleurde waterlopen staan in verbinding met de Oosterpolder, De
donker gekleurde staan in verbinding met de Westerpolder. De witte stippellijn geeft het overwelfde
riool aan. De zwartomlijnde rode cirkels zijn de in of uitlaten van deze riolen. De zwarte pijlen duiden
de stroomrichting aan van het vuile water tijdens het lozen van de molenkolk naar de zee. De witte
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pijlen geven de richting aan van het water uit de  Oosterpolder door de stad na het legen van de
molenkolk.

Deze stadswal werd voorzien van een groot aantal verdedigingstorens en een viertal
zware stenen poorten. De verdedigingswal werd een stuk verder landinwaarts gelegd
zodat de reeds bestaande uitbreidingen en toekomstige uitbreidingen van de stad
binnen de stadswallen kwamen te liggen.

Wijzigingen in het westen van de stad van 1502-1538.
Al in 1502 werden de houten Wester- en Noorderpoort vervangen door stenen
poorten. De Westerpoort werd hierbij iets naar het westen verplaatst en kwam op de
Westerdijk te staan. In 1503 werden de wallen verhoogd en in 1508 werd aan de
westzijde, ten westen van de oude vestinggracht, een nieuwe vestinggracht de
Westersingel gegraven. Het ziet er naar uit dat hiermee het water van de Westerpolder
(tijdelijk) werd afgesneden van het water van de Westerburgwal. Om de doorvaart
voor de schepen uit de Westerpolder naar de stad te verzekeren werd de doorgang bij
de Noorderpoort nog gehandhaafd tot de aanleg van het zware rondeel in 1552.

Wijzigingen in het oosten van de stad van 1502-1538.
In 1511 is men begonnen met het vervangen van de houten Oosterpoort door een
stenen poort (de Oude Oosterpoort). In 1538 was de bouw gereed  gekomen. Een
nieuwe sluis met valbrug werd aan de oostkant van de Oosterpoort gelegd. De sluis
gaf verbinding tussen de nieuwe vestinggracht en de zee. Bij deze werkzaamheden
werd het stukje oude vestinggracht van 1426 ten noordwesten van de Oosterpoort en
ten noorden van het water van het Gerritsland, gedempt.
In deze periode werd op de Molenwerf ook het spoelsysteem voor de stadsgrachten
van de stad aangelegd. Deze situatie is weergegeven op Kaart 14 van 1538.

Nieuwe sluis aan de oostzijde van de Oosterpoort.
Toen in 1538 de zware Oude Oosterpoort gereed was gekomen, is men waarschijnlijk
direct daarna begonnen met het graven van een nieuwe sluis, nu aan de oostzijde van
de poort. Dit blijkt uit een geschil in 1551 betreffende de bijdrage in de kosten en
onderhoud van een sluis liggende ten oosten van de Oosterpoort.  Akerlaken schrijft
hierover in 6e punt a het volgende:  “De Oosterpoort is men beginnen te bouwen in

1511. Deze diende tot verdediging
en maakte een schakel met de
overige torens aan het Baadland.
Alle deze torens wierden aan de
buitenzijde gedekt door water, zoo
zal de Oosterpoort ook wel zijn
gedekt geweest door eene
doorsnijding in den dijk, waarop
een ophaalbrug lag”.

Afb. 10. Plattegrond van de situatie bij
de (Oude)Oosterpoort rond 1538.

Het oude verlaat aan de westzijde
werd waarschijnlijk nog gehandhaafd tot 1576 bij de aanleg van de nieuwe haven, de
Karperkuil.
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Bij punt b haalt hij het volgende aan:
  “Reeds op den 21 februari; 1551 is door Dijkgraaf en Heemraden van Drechterland
tusschen die van Zwaag als eischerd en die van Hoorn en Westerblokker uitspraak gedaan in
een geschil betrekkelijk het bijdragen in de kosten van onderhoud van een sluis leggende
beoosten de Oosterpoort.”
De resten van dit spui zijn teruggevonden in 1937. Dit blijkt uit een aantekening van
1937 met betrekking tot punt 2e op het eerste blad van het artikel van P. van
Akerlaken.

De Doelenhaven vergroot.
In 1534 is men begonnen met het graven van een nieuwe haven, Velius schrijft
hierover het volgende:
“In desen tijd werd tot Hoorn een nieuwe Haven aen gemaakt/ gelijk uyt verscheyden
aenteekeninge der Burgemeesters van dit Jaer klaerlijk af te meten is: men was het
meestendeel van de Somer daer aen doende/ en koste groot geld van arbeydsloon.
Maer wat Haven het geweest is/ of de Turf-haven achterd’oude Doelen/ of  de Haven
voor den  selven Doelen/ is my voor noch onseeker/ en kan uyt de voorschreve
aentekening niet begrepen worden. Ik weet ook niet anders/ of beyde dese Havens
waren voorheen al in wesen/ soo dat met de nieuwe Haven alleen de vergrooting van
een van beyden verstaen moet worden/ en is myn naeste vermoeden/ dat de Haven
voor de Doelen in desen tijd een goed stuk in lengte vergroot moet wesen/ en gebragt
met zijn Oost-eynde tot aen de Stads Vesten toe/ daer nu de dubble Valbrugge van de
Carper-kuyl is. Dit was te vooren groen Land/ gelijk ook het Baed-land/ en lag aen
kleyne stukken met slooten van een gescheyden/  gelijk noch uyt verscheyden oude
Schriften is af te nemen.”.

Dit moet haast wel de Doelenhaven tussen de Oude Doelen en het Baadland zijn
geweest. Het voorste stuk van de inham of kil die hier was ontstaan werd al in 1503
ingericht als haven. In 1534 en 1536 werd de Doelenhaven met een groot stuk
verlengd en uitgediept.

De uitwatering en spoeling van grachten en riolen in de periode 1513-1538.
Vanwege de lage stand van het polderwater ten opzichte van de gemiddelde zeestand
kon er in deze periode nauwelijks meer langs natuurlijke weg in de zee worden
gespuid. Om toch de grachten en riolen te kunnen spoelen en voldoende gevuld te
houden werd er in deze periode gebruik gemaakt van het systeem watermolen met
molenkolk. Dit systeem kon het vuile water op voldoende hoogte brengen om het in
zee te kunnen spuien.
Met het verbreken van de verbinding met de oude vestinggracht van 1426 en het
verlaat aan de noord-westzijde van de Oosterpoort werd het af te voeren polderwater
gedwongen door het grachten- en riolensysteem te stromen. Deze maatregelen zullen
zijn genomen om de grachten beter door te kunnen spoelen. Een deel van het
polderwater werd door de watermolen op de Vest in de molenkolk gemalen en
gemengd met de gestorte beer uit de beerschuiten. De procedure van het legen van de
molenkolk is beschreven bij hoofdstuk 14.
Gewoonlijk, als de molenkolk niet werd leeggestort, werd het polderwater door de
grachten en riolen geleid zoals in kaart 14 door de witte pijlen is aangegeven.
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De grachten en riolen hadden dan het waterpeil van de Oosterpolder. Volgens de
grafiek 3 waren de riolen ongeveer voor 90% gevuld, dit komt overeen met ca. 18 cm
van de bovenkant van het riool.
Op kaart 14 is de Molenkolk ingetekend en zijn de diverse waterlopen door de stad
aangegeven met pijlen.
− De zwarte pijlen geven de stroomrichting aan bij lozing van de vuile inhoud van

de  molenkolk door de stadsgrachten en riolen door de stad naar de zee. Hierbij is
de schuif W gesloten en schuif M geopend. Bij deze actie worden tevens, al is het
met vuil rioolwater, de grachten en riolen doorgespoeld.

− De witte pijlen geven de richting aan van het water afkomstig uit de Oosterpolder
als de schuif W geopend en de schuif M en het verlaat bij de Oosterpoort gesloten
is. In deze situatie worden de grachten en riolen weer gevuld met vers water uit de
Oosterpolder.

Als bij een groot aanbod van polderwater de molenkolk vol dreigde te raken kon deze
door de schuif M te openen worden uitgebreid tot het gehele grachten- en riolenstelsel
van de stad. In deze tijd was er nauwelijks spoeling door de Westerburgwal.
Na het verleggen van de Westerpoort en de nieuwe vestinggracht was het water van
de Westerpolder afgesloten van het westelijk deel van de stad en kon er langs deze
weg geen spoeling door de Westerburgwal plaatsvinden. Het water van de Kuil werd
regelmatig ververst door de schutting van de schepen door het verlaat. Het noordelijk
van de Westerburgwal kon worden ververst door het zoute water in te laten door het
spui aan de noordzijde van de Kuil. Voor het spoelen van de westelijke zijde van het
Smerighorn en het water van de oude vestinggracht kon het spui aan de noordzijde
van de Westerburgwal worden geopend. Door het geringe verschil tussen polderpeil
en zeewaterstanden zal er evenwel nauwelijks sprake zijn geweest van verversing van
het water in dit deel van de stad. Vandaar de naam Smerighorn.

De scheepvaart in de periode 1513-1538.
Hoorn had al sinds 1529 een binnenveer op Amsterdam. De plaats van vertrek en
aankomst zal buiten de Westerpoort zijn geweest. De schepen voeren door de
Naamsloot via de overtoom bij Avenhorn en verder over de grote meren, Beemster en
Wormer, naar Amsterdam. Waarschijnlijk waren dit grote veren, een voorbeeld
hiervan is gegeven in afb. 12.
De scheepvaart vanuit het oosten en noordoosten kwam via de Gouw voor de
Waterpoort ten westen van de Koepoort. De scheepvaart vanuit het westen en
noordwesten ging via de schotdeur in de vestinggracht, die vóór de Noorderpoort lag.
En via de nieuwe vestinggracht kwamen de schepen vóór dezelfde Waterpoort. Door
de geopende schuif in de Waterpoort voeren de scheepjes door naar het centrum van
de stad en/of via de Warmoesstraat -Trommelstraat - het water van het Gerritsland
naar het verlaat aan de westzijde van de Oosterpoort en door deze sluis naar de
buitenhavens.
De vissershaven de Kuyl was voor schepen uit zee bereikbaar door het verlaat in de
Westerdijk.

14. De Molenwerf (Munnickenveld).
Uit de afb. 1 blijkt dat in de periode 1450-1560 het polderpeil al ver onder de
gemiddelde zeestand lag waardoor de spuitijd ernstig werd beperkt en er overlast van
water zal zijn ontstaan. Zonder hulpmiddelen kon er dus in normale omstandigheden
nauwelijks meer worden gespuid. We zien dan ook dat rond 1450 de watermolens in
West-Friesland gaan verschijnen. Zo’n vroege watermolen werd er ook geplaatst in de
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stad op het Munnickenveld. Deze éérste watermolen van Hoorn was van het vroege
type met vaste kap waardoor deze alleen maar uit één hoek de wind kon vangen. De
efficiency van dit soort molens was gering.Wanneer deze molen hier werd geplaatst,
is onbekend. Daar er melding wordt gemaakt dat de eerste watermolens in West-
Friesland in het Grootslag in 1452 verschenen, is het gerechtvaardigd aan te nemen
dat deze zo ongeveer rond 1500 moet zijn geplaatst.
In aansluiting op het aanleggen van de nieuwe stadsomwalling werd in 1513 de
watermolen van het Munnickenveld, op een rondeel op de nieuwe stadsmuur
geplaatst. In de inwendige ruimte van het rondeel moet het mechanisme zoals het
scheprad en schuiven voor het afsluiten van de diverse in- en uitlaten zijn opgenomen.
Tegelijkertijd moet er een schuif of deur aangebracht zijn in de doorgang van de
Tocht door de stadsmuur, de Waterpoort.
De molen op de stadswallen maalde het water vanuit de vestinggracht in de
stadsgrachten (met gesloten schuif in de Waterpoort). Dit kon nu op twee manieren
zijn uitgevoerd.

a) Via de kolk van het Munnickenveld.
b) Via de Tocht aan de stadszijde.

In het keurboek van Hoorn (1528-1551) wordt vermeld dat de inhoud van de privaten
uit de stad met schuiten naar de watermolen moest worden gevoerd, zodat ze hier
konden worden geleegd in de molenkolk. Het vuile water uit de molenkolk werd dan
verder naar de zee geloosd. De molenkolk werd later “Stinksloot”genoemd.
Verder blijkt dat de bewoners van het klooster, met een kleine onderbreking van 1516
tot 1524, altijd voor het onderhoud van de kolk moesten zorgen. Het ligt dus voor de
hand dat de molen het water via de molenkolk heeft afgevoerd.

De molenkolk was een brede sloot rond een weiland ten noorden van het St.
Pietersklooster (kaart 15). Aan de westzijde bestond deze uit de oude vestinggracht
van 1426. Hier pal tegenover de Noorderkerk lag een dam waarop een brouwerij was
gebouwd. Op de kaart van Deventer van 1560 is dit nog een brede dam, op de kaart
van Guicciardini van 1581-1582 is de dam een stuk smaller met daarop de brouwerij
en op de kaart van Utenwael van 1596 zijn de dam en brouwerij geheel verdwenen.

Aan de zuidzijde lag de Scheij- of
Stinksloot, de latere Baanstraat.
Volgens de kaart van Deventer van 1560
staat de Molenkolk echter direct in
verbinding met de Tocht en aan de
zuidwestzijde met de Turfhaven, deze staat
weer direct in verbinding met de Tocht. Op
deze manier was het nutteloos rondmalen
van polderwater, zo zal het dus niet zijn
geweest. Zonder een dam of dijk tussen de
molenkolk en de Tocht en een sluis of
schuif hadden deze molen en molenkolk
geen enkel nut. Er blijkt echter dat er wel
degelijk een dijk in de molenkolk heeft
gelegen die niet op de kaart van Deventer
voorkomt.

Kaart 15. Kaart van Pieter Dijckgraaf van 1560.
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Op de kaart van Pieter Dijckgraaf van 1560,  die is gemaakt ten behoeve van een
proces dat is gevoerd, staat duidelijk dat de molenkolk in het oosten door een dijk is
afgesloten van de Tocht (kaart 15).
Als de molenkolk als zodanig heeft kunnen werken dan moet er ergens ook nog een
schuif of sluisje in de dijk, of ten zuiden van de brouwerij hebben gelegen.
Akerlaken stelt het volgende:
Vroeger correspondeerde op dit riool (opm. het riool onder het St.Pietersklooster) de
zoogenaamde stinksloot, loopende tusschen de kazerne en de huizen van de
Baanstraat tot aan de Mostaardsteeg”. De globale ligging van dit riool is aangegeven
in kaart 15.

Het oude riool van het St.Pietersklooster is waarschijnlijk al vóór 1573  doorgetrokken
geweest naar de Turfhaven. Waarschijnlijk was toen ook al de schuif aangebracht in het
oude riool dat uitkwam in de Schei- of Stinksloot. Volgens Boschma-Aarnoudse (p.16)
werd in 1567 zo’n  “wulfsel” (overwelfd riool) in het St. Pietersklooster aangelegd.
Met het molenkolk-systeem kon het water tot een grotere hoogte (ca 80 tot 100 cm),
worden opgevoerd. Hiervoor was het noodzakelijk dat de dijken rondom de molenkolk
voldoende hoog waren om het water binnen te houden.
Het water uit de Oosterpolder werd via de Tocht en de vestinggracht door de molen
opgemalen en in de molenkolk uitgeslagen. Bij gesloten schuif (kaart 16, schuif B) in het
water achter de Noorderkerk kon het water in de molenkolk zo’n 50 tot 75 cm worden
opgevoerd. Tijdens eb werd de schuif geopend en kon de inhoud van de molenkolk met
kracht via de Turfhaven en het verlaat bij de Oosterpoort naar de zee worden gevoerd.
Het was ook mogelijk om het riool onder het St. Pietersklooster door te spoelen met
de inhoud van de molenkolk. Hiervoor moest de schuif (kaart 16, schuif M) en de
inlaatschuif aan de Turfhaven worden geopend. De inhoud van de molenkolk of een
deel daarvan kon door de uitlaat van dit riool via het gewelf en de inlaatschuif in de
Turfhaven worden geloosd.
Overigens kon bij zeer lage waterstanden, dat op de Zuiderzee sporadisch voorkwam,
het overtollige polderwater via het grachten en riolenstelsel en het verlaat bij de
Oosterpoort naar de zee worden geloosd.
Door de schuif B te openen en de schuif (kaart 16, schuif W) in de Waterpoort te
sluiten, was het mogelijk de molenkolk te vergroten tot het gehele grachtencomplex
van de stad. Waarom heeft men dan een schuif (kaart 16, schuif B) aangebracht? Er
zijn hier twee redenen voor aan te voeren:

- Men wilde de stinkende inhoud van de molenkolk op één plek en liefst zo
ver mogelijk van het centrum van de stad houden om deze in één keer te
kunnen lozen naar de zee.

- Er was bij een continue gebruik van de uitgebreide molenkolk geen
doorvaart voor schepen door de Waterpoort mogelijk omdat de schuif
(schuif W) hiervoor gesloten moest blijven.

Door het leggen van een dam in het Smerighorn in 1541, werd het water van het
Smerighorn en Achterom in verbinding gebracht met dit spoelsysteem. Hierna was het
mogelijk om het door de molen opgevoerde water van de Oosterpolder ook door de
grachten van het Smerighorn en het Achterom via het verlaat aan de Kuil naar de zee
te spoelen.
De molen had dus twee functies, het uitmalen van het overtollige water van de
Oosterpolder en het spoelen van de stadsgrachten.
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Toen in 1561 aan het eind van de Holenweg twee krachtige watermolens werden
gebouwd en een molenkolk was aangelegd, was de watermolen op de vesting voor het
afvoeren van het polderwater overbodig geworden. De molen diende hierna alleen maar
om periodiek de grachten door te kunnen spoelen en waarschijnlijk voor de inundatie
van het achterland.
Waarschijnlijk heeft het stadsbestuur hierna de molen willen verkopen. Boschma-
Aarnoudse (1993,p.16) schrijft het volgende hierover:
”Het stadsbestuur besloot in 1567 de watermolen bij de Tocht te verkopen en door de
stad een stenen “wulfsel”, een overwelfde riolering te maken in navolging van de
enkele jaren eerder gedeeltelijke overkluizing van de Gouw”.
Dit is waarschijnlijk nooit uitgevoerd want de watermolen staat nog op de kaart van
Blaeu  van 1630.  De mogelijke reden hiervan zou kunnen zijn dat de molen voor de
inundatie van de omgeving en de doorspoeling van de stadsgrachten en riolen niet
gemist kon worden.

15. Maatregelen voor inundatie van de omgeving
Bij het beleg van Alkmaar door de Spaansgezinden had men geleerd dat de inundatie
van de omgeving een effectief middel was om de belegeraars op de vlucht te jagen.

Kaart 16. Uitsnede uit de kaart van Guicciardini van 1581-1582 van het St.
Pietersklooster  en de Molenkolk. De uitsnede geeft de reconstructie van het spoel en
inundatiesysteem van 1573 zoals dat waarschijnlijk werd uitgevoerd.

Alkmaar had echter het probleem gehad met het openen van de sluizen of het
doorsteken van de dijken. Deze lagen buiten de stad achter de vijandelijke linies. De
stad had hulp van buiten nodig om dit te kunnen realiseren.
Hoorn heeft na het beleg van Alkmaar onmiddellijk maatregelen getroffen om de
omgeving vanuit de stad onderwater te kunnen zetten. Dit werd uitgevoerd met het
onder het St.Pietershof (=Pietersklooster) liggende rioolsysteem. In 1571 was er al
een schuif aangebracht in de molenkolk.
Boschma-Aarnoudse (p.14) schrijft over de Molenkolk het volgende: “De kolk stond
sinds 1571 in verbinding met de stadsgracht en de zee”. Wat wordt er nu bedoeld met
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stadsgracht, soms wordt hiermee de vestinggracht aangeduid, het kan ook zijn dat er de
Turfhaven mee wordt bedoeld, deze had al via de sluizen verbinding met de zee. We
nemen aan dat het laatste punt van kracht is geweest. De schuif is aangegeven in kaart 16
als “Inlaatschuif”.
In 1573 vroeg Hoorn toestemming aan de Prins om een inundatiesysteem te mogen
uitvoeren om de omgeving van de stad onderwater te kunnen zetten.
Akerlaken (9e ) zegt hierover het volgende:
…. krachtens vergunning van Prins Willem I verleend te Delft op den laatsten Maart
1573(1583)(volgens Boschma-Aarnoudse was dit in 1573) op verzoek van
Burgemeesteren en regeerders van Hoorn, ten einde te dienen om ter meerdere
versterking der stad het land te spoediger onderwater te kunnen zetten bij
noodzakelijke defensie tegen den vijand, blijkens het in het archief berustende
originele rekwest, en de daarop in margine gestelde en door den Prins getekende
beschikking.
Het riool, waarvan de inlaatschuif is aan de Turfhaven in het veld voor het Hof, loopt
onder het Hof, langs de Mostaardsteeg tot den ingang van het huis van arrest, waar
het zich in twee armen verdeelt door de aldaar geplaatste schuiven, het vereenigt zich
daarna weder tot een riool, loopt onder de Hoedenmakerssteeg (Spoorstraat) achter
de huizen van het Munnickenveld onder door het vrouwenhofje, en vervolgens door de
Vest in de stadsgracht….
…Vroeger correspondeerde op dit riool (opm. het riool onder het St.Pietsrshof) de
zoogenaamde stinksloot, loopende tusschen de kazerne en de huizen van de
Baanstraat tot aan de Mostaardsteeg.
…De werking dezer spuijing is tweeledig door middel der schuiven, die zich bevinden
in den ingang tot het huis van arrest. Dit riool staat in geen het minste verband tot de
overige riolen, waarvan het door de Turfhaven is afgescheiden.

Het door Akerlaken gestelde werd bevestigd toen tijdens de restauratie in 1969/1973
onder de westgevel ze secreten werden gevonden die uitkwamen op een overwelft
riool onder het gebouw. Tevens werden de twee schuiven gevonden.
Boschma-Aarnoudse heeft dit beschreven en schematisch aangegeven op p. 17.
De gegevens van Akerlaken en Boschma-Aarnoudse zijn ingevoerd in kaart 16.

Werking van het inundatie systeem.
Het inundatiesysteem dat onder de westvleugel van het St.Pietershof lag was zodanig
geconstrueerd dat bij een geopende sluis bij de Oosterpoort en de Kuil, het zeewater
in de Turfhaven en buitensingel kon worden ingelaten. Hierdoor kon het deel dat
behoorde bij de Oosterpolder, onderwater gezet worden. De stad zelf moest binnen de
muren droog blijven. Hiervoor moest de schuif in de Waterpoort van de Tocht ten
westen van de Koepoort worden gesloten. In het St.Pietershof moest de schuif, in het
oude rioolsysteem, dat uitkwam op de molenkolk, worden gesloten. De schuif aan de
ingang van het inundatieriool in de Turfhaven en de schuif van het inundatieriool in
het St. Pietershof werden geopend. Het inundatieriool kwam onder de waterspiegel uit
in de vestinggracht buiten de stadswallen.
Als het zeewater de hoogste stand had bereikt en de schuif van het inundatieriool in
het St.Pietershof werd gesloten dan kon het water in de stad weer worden geloosd in
de zee tot het normale peil werd bereikt. Hierna konden de sluizen worden gesloten.
De gesloten schuif in de Waterpoort voorkwam het terugstromen van het water, zodat
het land rondom de stad onderwater bleef staan.
Door een dreigende belegering van de stad in 1567, door de groep van Brederode,
waren de burgemeesters genoodzaakt de omgeving onderwater te zetten.
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Om dit beperkt te houden tot de bangrens werden de waterdoorvoeren in de Groene
Wijzend en bij de watermolens afgedamd, zodat het zoute water binnen de banne van
Hoorn kon blijven. Hierna werden de sluizen geopend en de Oosterpolder onderwater
gezet. (Velius, 1567).
Kon er gezien de zeestanden en de hoogte van het maaiveld rond 1570 wel zonder
mechanische hulpmiddelen geïnundeerd worden?
We zien in deel I op de grafiek 3 van de Oosterpolder dat het gemiddelde maaiveld
door de inzet van de twee watermolens bij de Holenweg in 1561 al flink was gedaald.
De gemiddelde maaiveldhoogte was in 1570, 27cm –NAP de gemiddelde
hoogwaterstand lag toen op  5 cm -NAP. De conclusie is dat bij geopende sluizen bij
gemiddeld hoogwater, het maaiveld ongeveer 22 cm onderwater kwam te staan.
Hieruit volgt dat inundatie van de omgeving alleen kon worden uitgevoerd bij een
gemiddelde hoogwaterstand.  Het is niet uit te sluiten dat er een constructie in de
watermolen is toegepast welke het mogelijk maakte om het water, dat normaal vanuit
de buitensingel in de molenkolk en vandaar naar de Turfhaven werd gemalen, in de
tegengestelde richting te doen uitslaan om zodoende het omliggende land onderwater
te kunnen zetten. Dit is eenvoudig uit te voeren met een tweede scheprad en een extra
tandrad met een koppeling. Het benodigde water werd uit de zee aangevoerd door de
schuif in de sluis bij de Oosterpoort te openen. Het zeewater werd via de Turfhaven
door de geopende schuif in het inundatieriool van het St. Pietershof en vandaar naar
de molenkolk gevoerd. Van hier uit werd het opgemalen door de watermolen op de
Vest en via de uitlaat van het inundatieriool uitgeslagen in de verdedigingsgracht.
Alle watertoegangen van en naar de stad dienden hierbij gesloten te worden.
De mechanische constructie van het watertransportsysteem van de molen ligt
verborgen in het rondeel  onder de watermolen (kaart 16).
Op deze wijze was het gehele inundatiesysteem vanuit de sluis tot aan de uitvoer van
het inundatie riool in de stadsgracht onzichtbaar voor de eventuele belegeraars van de
stad.

16. De uitbreiding van de stad tussen 1538 en 1566.
In 1541 werden enkel belangrijke waterstaatkundige werken uitgevoerd. De
waterscheiding tussen Oosterpolder en Westerpolder, die bepaald werd door de
binnendijk Keern -’t Noord, werd ter hoogte van het Smerighorn doorgestoken en
verlegd naar het westen.
Akerlaken vermeldt in zijn epistel bij 8e het volgende:
“In het Smerighorn werd het binnen en buitenwater door eenen dam van elkander
afgesloten, teneinde daarop een overtoom te leggen. Volgens Velius is in 1582 de
overtoom in het Smerighorn gemaakt.“Men vindt echter in het resolutieboek van de
vroedschap:

a. onder dagteekening van 30 december 1540, “T is gestemt bij de gemeene
vroetschap dat men zal leggen een “dam of overtoom in die Smerighorn omtrent
Lambert Gerritshuis;

b.  onder dagteekening van 11 februarij 1541, “dat die zaak mede is geconsenteerd
door hen die vroeger afwezig waren…..
….Velius spreekt alzoo niet van het leggen van den eersten overtoom, maar eene
verhooging en vernieuwing, toen het water van het achterom met het zeewater werd
gemeen gemaakt.” Opm: Het gemeen maken met het zeewater heeft hier de betekenis dat
het binnenwater via het sluizensysteem of spui naar zee kon stromen. Centen voegt hier
nog aan toe: “….Maar het schijnt dat het leggen van deze overtoom nog twee jaar is
uitgesteld, te weten tot 1582, wanneer besloten werd met het leggen van de overtoom
in het Smerighorn voort te gaan”.5*



47

Dit is een verwarrende toestand. We zullen proberen te beredeneren wat er
waarschijnlijk is gebeurd.
De gracht van de Westerburgwal werd gespoeld door water uit de Westerpolder door
de gracht naar de zee te spuien. In 1540 stond het polderwaterpeil van de beide
polders ongeveer gelijk aan de gemiddelde laagwaterstand van de zee. Spoelen op de
natuurlijke manier van de stadsgrachten was nagenoeg niet meer mogelijk. De
toenemende bewoning langs de Westerburgwal en de daarmee gepaard gaande
vervuiling van deze gracht noopte de stadsregering tot andere maatregelen.
De stadsregering besloot ook de Westerburgwal te koppelen aan het spoelsysteem van
het Munnickenveld.
Hiervoor werd er een dam gelegd in het Smerighorn aan de westzijde van het water
van het Achterom, die even hoog was als de binnendijk Keern-‘t Noord. Verder zijn
de kaden tussen de dam en de binnendijk opgehoogd tot de hoogte van de binnendijk,
dit vanwege de beschermende functie tegen algehele overstroming bij een
dijkdoorbraak. Deze werkzaamheden moeten ongeveer gelijktijdig in dezelfde periode
zijn uitgevoerd.Vervolgens is de binnendijk doorgestoken en werd er een stenen brug
aangelegd om het gesplitste ’t Noord weer met elkaar te verbinden, hiermee ontstond
het Kleine- en Grote Noord. Dit wordt bevestigd door Velius. Hij schrijft in 1541
“Ook werd gemaekt  de Steenen-brugge op de Noorder-straet”. Dit moet deze brug
zijn geweest. De dam staat op de kaart van Deventer zonder overtoom aangegeven.
Over het in de figuur aangegeven spui deelt Akerlaken het volgende mee:
8e c.“onder dagteekening van 6 Junij 1566 is geresolveerd (besloten)”

“het spui weg te nemen en geen ander te leggen”.
“Door dit spui bestond er gemeenschap tusschen het water in het Smerighorn en het
water in het Achterom”. Het spui was kennelijk overbodig geworden.
Hoe staat het nu met de overtoom? Nergens in de kronieken wordt vermeld wanneer
de overtoom werd aangelegd. Centen maakt echter de opmerking dat het pas in 1582
is uitgevoerd. Verder staat de overtoom niet op de kaart van Gucciardini van ca 1582,
maar wel op de kaart van Utenwael van 1596.
We nemen aan dat in 1541 het akkoord is gesloten voor het aanleggen van de
overtoom maar dat dit pas in 1582 is uitgevoerd.  Mogelijk is de politieke onrust in
het land de oorzaak hiervan.
Het wil niet zeggen dat er geen schepen over de dam konden worden gevoerd, want
dit kon ook met louter mankracht.

Afb. 11. Plattegrond van de situatie
bij de Westerpoort na het leggen van
de dam in het Smerighorn. Hiermee
werd het water van het Achterom
verbonden met het water van de
Oosterpolder. Het spui werd in 1566
verwijderd omdat het geen functie
meer had. Vermoedelijk werd in 1546
toen de stadsmuur werd aangelegd
ook een doorgang, de waterpoort,
voor de grotere schepen aangelegd.



48

Velius schrijft:
“Daerna ’t Jaer 1546 . Werd gemaekt de Stads Muur tusschen de Wester en de Noorder
-poort/ met ook de Boog of Pijp bij de Westerpoort/ daer door de Schuyten uyt en in de
Stad varen”.
Vermoedelijk werd gelijktijdig in deze zware stenen wal een waterpoort aangebracht
waardoor de grotere schepen tot binnen de stadswallen konden varen. Deze
waterpoort zal aan het noordeinde van de oude vestinggracht hebben gelegen. De
poort werd later vastgelegd door de befaamde tekenaar Cornelis Pronk.
Zowel de “pijp” als de waterpoort zullen zijn voorzien van een deur of schuif om deze
watertoegangen af te sluiten.
In deze periode werd ook de situatie bij de Noorderpoort drastisch gewijzigd. In 1552
werd naast de Noorderpoort een zwaar rondeel gebouwd; de schotdeur die in de
vestinggracht voor de poort lag, werd verwijderd en de vestinggracht gedempt.
Hiermee was de scheepvaart uit het noorden en westen, komende uit de Westerpolder,
via deze route afgesneden.
De kleine schepen konden nu door de “pijp” naast de Westerpoort en de grotere door
de Waterpoort in de zware verdedigingwal in de stad komen.
De oude vestinggracht (het water van de Vale Hen) aan de stadszijde van de
verdedigingswal werd ingericht als haven voor de schepen.

Afb. 12. Uitsnede uit een prent van Reinier Nooms ‘De Overtoom’.  In deze prent zien we rechts op
de achtergrond de overtoom zoals we die kennen met het grote tredrad. Dat er ook schepen met
mankracht over een overtoom werden gehaald zien we op de voorgrond. Hier wordt een vrij groot en
zwaar schip met mankracht over een met planken beklede dam getrokken .

Het afwateringsysteem was onvoldoende. De stad en omgeving moeten erg veel last
hebben gehad van de slechte waterlozing naar de zee en de stank van de vervuilde
grachten. Om dit ongemak te verhelpen besloot men maatregelen te treffen door een
aantal van de intussen verbeterde schepradwatermolens te plaatsen.
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Molens met molenkolk geplaatst bij de Hulk.
In 1541 werd voor een betere afwatering van de Westerkogge een nieuwe
afwateringssluis en een tweetal schepradmolens met een molenkolk gebouwd bij de
Hulk. In 1554 werd er nog een derde molen aan toegevoegd. Door deze ingrijpende
verbetering van de afvoer van het polderwater werd een snelle daling van het land
ingezet.

Molens met molenkolk geplaatst bij de Holenweg.
In 1561 nam men ook aan de oostzijde krachtige maatregelen. Bij de uitwateringssluis
aan de Holenweg werden twee nieuwe watermolens met een molenkolk gebouwd.
Uit de kaart van Deventer blijkt dat de ene molen het polderwater vanuit de vaart
langs de Holenweg uitsloeg in de molenkolk, de andere molen maalde het water uit de
vaart langs de  Zeedijk, die in verbinding stond met de vestinggracht, en sloeg dit uit
in dezelfde molenkolk. Vanuit deze gemeenschappelijke molenkolk kon het water
verder worden geloosd in de zee.

Kaart 17. Deelkaart van Deventer ca. 1560,
toont de twee molens met gezamenlijke
molenkolk bij de uitwatering van de
Oosterpolder aan de vaart langs de Holenweg.

Hierna was de watermolen op de
stadswal alleen nog in  functie als de
grachten in de stad gespoeld moesten
worden.
Na 1561 werd er door de bemaling
meer polderwater geloosd en nam het
verschil  tussen polderwater en
maaiveld weer toe. Dit had tot gevolg
dat de daling van het maaiveld snel

werd ingezet om na 1567 met een constante daling van 0,2 cm per jaar voort te gaan
(zie grafiek 3).

Afb. 13. Tijdens
werkzaamheden in 1977
gevonden steen in de
overwelving van de oude
uitwatering bij de
Holenweg.
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Nogmaals uitbreiding van de zeehavens
Door het steeds groter wordende aanbod van schepen was de zeehaven kennelijk nog
te klein want in 1566 werd de Oude Haven (Appelhaven) opnieuw toegankelijk
gemaakt  voor de grote zeeschepen. Velius zegt bij dat jaar hierover het volgende:

“Dit zelve jaer werd de haven achter de
Sint Antonis Kerk / die nu zeer vervuylt/
en dierhalven onbequam was om schepen
in te leggen/ schier een man lang gediept/
en voort in plaets van de steenen pijp/
deur welkmen daer te vooren in voer
alleen maer met kleyne scheepkens/
gemaekt met een valbrugge/ om daer
karviels en ander grooter schepen in te
brengen/….”.

Kaart 18. Uitsnede van de kaart van Deventer
aangepast tot 1566. Deze kaart geeft de
veronderstelde situatie van het oostelijk deel van
de stad aan.

Deze “valbrugge” waarover Velius schrijft was een brug die voor de grote zeeschepen
geheel geopend kon worden. Voor de kleinere schepen was de brug uitgevoerd met
een oorgat. Hierdoor konden deze schepen met de mast door het oorgat
manoeuvrerend de brug passeren, de brug kon gesloten blijven.

De spoeling van de grachten in de periode 1538-1576.
Bij het aanleggen van de nieuwe zware vestingwerken aan de Westervestingwal was
het water van de Westerburwal tijdelijk afgesneden geweest van het
Westerpolderwater. Door de toenemende bewoning hier zal de vervuiling behoorlijk
zijn toegenomen. In 1541 werd door het verleggen van de dam van het Smerighorn
naar de westzijde van de ingang van het Achterom, verbonden met het water van de
Oosterpolder. Met deze ingreep was het mogelijk het water van de Westerburgwal te
verversen met behulp van de spoelsysteem van de Molenwerf.
De doorspoeling van de stadsgrachten en riolen in deze periode wordt aangegeven op
kaart 19. De witte pijlen geven de richting aan van het overtollige polderwater dat
geloosd moet worden. Een deel van het polderwater wordt nog door de watermolen op
de stadswal in de molenkolk uitgeslagen. In de molenkolk wordt ook de met de door
schuiten aangevoerde beer gestort.
Tijdens laagwater kon de inhoud van de molenkolk door de stadsgrachten en riolen
naar de zee worden gevoerd. De zwarte pijlen geven de stroomrichting aan. Hierbij is
de schuif W gesloten en schuif M geopend. De richting van de lozing kon gewijzigd
worden  door de sluis bij de Oosterpoort en de sluis in de Westerdijk open en/of dicht
te zetten. De nu op laagwaterpeil staande grachten en riolen werden na het sluiten van
de sluizen en openen van schuif W met vers polderwater gevuld. Het was ook
mogelijk met een gesloten schuif W de stadsgrachten bij opkomend tij te vullen met
het ontsmettende zeewater tot het polderpeil was bereikt. Na de lozing en
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vulprocedure kon de schuif van de molenkolk weer worden gesloten, waarna het
proces bij de volgende laagwaterstand, indien nodig, kon worden herhaald.
Sinds het molencomplex aan de Holenweg in 1561 in dienst werd gesteld, werd het
overtollige polderwater uit de Oosterpolder door de buitensingel naar de molens aan
de Holenweg geleid. Een deel van het vervuilde stadswater werd ook via deze weg
afgevoerd.

Kaart 19. Kaart van Deventer gewijzigd naar de veronderstelde situatie van omstreeks 1566. De
licht gekleurde waterlopen staan in verbinding met de Oosterpolder, de donker gekleurde met de
Westerpolder. Door het leggen van een dam in het Smerighorn is het water van het Achterom in
verbinding gebracht me het water van de Oosterpolder. Aan de Oostzijde bij de Oosterpoort is het
nieuwe verlaat met ophaalbrug aangelegd. Het oude verlaat van 1443 aan de westzijde, werd
waarschijnlijk nog gehandhaafd tot de uitbreiding van de haven in 1576-1579. De witte stippellijn
geeft het overwelfde riool aan. De witte pijlen geven de richting van de lozing van het
Oosterpolderwater door de vestinggracht naar de molens aan de Holenweg die daar in 1561 werden
geplaats. De zwarte pijlen duiden de stroomrichting aan van het vuile water tijdens het lozen van de
molenkolk naar de zee.

De scheepvaart in de periode 1538-1576.
De scheepvaart vanuit de Westerpolder verliep nog tot 1552 via de Noorderpoort.
Na het aanleggen van het zeer zware rondeel naast de Noorderpoort in 1552 was langs
deze weg de toegang naar de stad geblokkeerd. Men had al uit voorzorg in 1546 bij
het aanleggen van de zware stenen Westwal twee scheepsdoorgangen gemaakt. De
pijp voor de kleine schuiten en de Waterpoort voor de grotere schepen. Door het
aanleggen van de dam in het Smerighorn was verder de vaarweg naar de stad
geblokkeerd. Om in het centrum van de stad te komen moesten de schepen over de
dam worden gehaald. Via de Waterpoort in de Gouw konden deze schepen door de
vestinggracht via het verlaat aan de oostzijde van de Oosterpoort naar de buitenhavens
komen. Door het dempen in 1561 van de Gouw vanaf de Grote Kerk tot de Blauwe
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Steen, was het traject Warmoesstraat-Trommelstraat-Gerritsland, voor de scheepvaart
gesloten.
De toegang vanuit zee naar de vissershaven de Kuil was via het verlaat aan de
Westerdijk. De schepen konden niet verder doorvaren dan het spui ten noorden van de
Kuil.
Bij het laden en lossen van de lading van de grote zeeschepen in de buitenhavens
werd gebruik gemaakt van kleine schuiten. Deze konden via het verlaat aan de
westzijde van de Oosterpoort door het water van het Gerritsland hun vracht dicht bij
de waag brengen.

Vanaf de Waterpoort bij de Gouw was de weg van de binnenschepen via de
vestinggracht via het verlaat aan de oostzijde van de Oosterpoort langs de zuidkant
van de vestingwal en bij het havenhoofd weer naar binnen.
Het schutten door het verlaat bij de Oosterpoort vond plaats op het moment dat het
binnenwaterpeil gelijk of lager stond dan het laagwaterpeil van de zee. Tijdens het
schutten zal de sluiskolk hoofdzakelijk met zeewater zijn gevuld om een gelijk niveau
met het zeewaterpeil te kunnen bereiken. Het zeewater uit de sluiskolk kwam bij de
volgende schutting in het binnenwater terecht. Dit noemde men in die tijd een
“Boerenverdriet”. Om deze toestroom van zeewater te beperken was aan de Holenweg
een molen geplaatst voor het afvoeren van het water door de nieuwe vestinggracht
langs de Westfriese Dijk. Het zoute water werd direct in de gemeenschappelijke
molenkolk aan de Holenweg uitgeslagen en vandaar naar de zee gevoerd. (kaart 17).
In 1566 werd het spui in de Westerburgwal aan de zijde van het Smerighorn
verwijderd. Hierna konden de binnenschepen vanuit de Turfhaven doorvaren tot het
spui aan de Kuil.

17. Het gebied ten oosten van de Gouwmonding.

Kaart 20. Uitsnede van de kaart van Deventer 1560. De veronderstelde ligging van de oude
Westfriese dijken zijn aangegeven met onderbroken lijnen. Het voorland van zeedijk na 1375 is als
Stads Uyterdijksland nog ruimschoots aanwezig al een koog met kaden.
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Na de zware stormen van 1287-1288 is men begonnen met het leggen van een
inlaagdijk achter de zeedijk. Deze dijk, welke nog in 1320 recht naar Schellinkhout
liep zal in de verwoestende storm van 1375 zijn weggevaagd. Hierna werd de
inlaagdijk van 1286 de nieuwe zeedijk. Deze ligt nog op dezelfde plaats waar hij nu
nog ligt en vormt een deel van de huidige Westfriese Omringdijk. Het gebied tussen
Schellinkhout en Hoorn heeft in de loop der tijd veel minder last gehad van landafslag
dan het gebied aan de westzijde van de stad. Dit heeft enerzijds te maken gehad met
de bodemstructuur, waarop de zeedijk was gefundeerd, anderzijds met de ligging
waardoor dit gebied enigszins beschermd werd door de stad tegen de gevaarlijk
stormen uit de zuidelijke richtingen.

18. Westerburgwal verbreed en voorzien van valbruggen.
De Westerburgwal (= het Achterom) achter het Noord, werd in 1580 breder gemaakt.
Velius schrijf in dat jaar “Ter selver tijd of liever ’t Jaer 1580, werd de Burgwal
achter ’t Noord ook gediept en verwijd/ en met de het Zee-water gemeen gemaeckt/ en
in plaats dat  zij te vooren maer een kay hadde/ te weten aen d’Oostzijde/ werd zij nu
aen beyde zijde bekaayt/ waer toe de Huysen/ en schuthingen een stuk wergs aen
weder zijden ingeroyt werden.Met dit werk mogt men nu de gantsche Stad deur t’Zee-
water omvaren/te weten/ tot het Hoofd in; en tot den Kuyl weder uyt”.
Al in 1541 was er een dam gelegd in het Smerighorn, aan de westzijde van de toegang
naar de Westerburgwal. In de burgwal was in 1566 aan de zijde van het Smerighorn al
een spui verwijderd. Er lag ter hoogte van de Kuil, achter de Proostensteeg echter nog
een spui welke geen schepen kon doorlaten. Deze spuisluis zal met deze
werkzaamheden vervangen zijn door een hef- of schotdeur die wel  schepen kon
doorlaten. Hierna was het mogelijk om de gehele stad rond te varen volgens de route:
Hoofdtoren – Doelenhaven - Karperkuil door de sluizen bij de Oosterpoort en via de
Turfhaven naar het Smerighorn, vandaar door de Westerburgwal door de hef- of
schotdeur via de Kuil, door de sluis in de Westerdijk naar de zee.
Bij deze werkzaamheden werden waarschijnlijk ook de vaste bruggen over de

Westerburgwal vervangen door
valbruggen in 1601 zegt Velius:
“Dit selve voor-jaer werden de Val-
bruggen weder afgebroken/ die op de
Burg-wal achter ’t Noord met groote
kosten/ en sonder eenig voordeel/
seekeren tijd te vooren gestelt waren”.

Kaart 21. Uitsnede van de kaart van Utenwael
van 1596. De Westerburgwal was in de periode
1580-1601 uitgerust met ophaalbruggen. De vaste
bruggen op de originele kaart zijn hier vervangen
door ophaalbruggen.
Het donker gekleurde water aan de rechterzijde
staat via de pijp of boogbrug bij de Westerpoort in
verbinding met het water uit de Westerpolder.
Het lichtblauw gekleurde water van de
binnengrachten staat via sluizen in verbinding met
de zee. Het blauwe water van de buitenste
vestinggracht staat in verbinding met het water
van de Oosterpolder.
Waarom de stad deze kostbare actie heeft
ondernomen was ook voor Velius niet
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geheel duidelijk: Had men dringend een grotere vissershaven nodig? Heeft men voor
een goede doorspoeling de haven uitgediept en breder gemaakt? Of was men beducht
voor een aanval van de Spaansgezinden vanuit het westen?
Dat het vergroten van de haven dringend nodig was blijkt niet uit de opmerking van
Velius die zegt dat dit werk zinloos is geweest. Hij had dit nooit zo gesteld als van de
haven druk gebruikt was gemaakt. Tevens was de kostbare vervanging van de vaste-
door valbruggen voor de vissersschepen niet nodig geweest, deze schepen kunnen
gemakkelijk de mast strijken. Dat de haven breder en dieper werd gemaakt voor de
doorspoeling lijkt zinvol, maar hiervoor was de vervanging van de bruggen niet nodig
geweest.
Het lijkt erop dat de valbruggen in eerste instantie zijn geplaatst voor de verdediging
van de stad tegen een aanval.  De westzijde van de stad was kwetsbaar, schepen uit
zee zullen niet veel moeite hebben gehad hun soldaten af te zetten aan de Westerdijk.
Met opgehaalde bruggen fungeerde de Westerburgwal als een extra hindernis voor de
vijand om de stad binnen te vallen. Dit is niet geheel denkbeeldig want rond 1581 was
de dreiging nog groot. De stadsregering zal dit verdedigingmiddel  evenals het
inundatiesysteem onder het St. Pietersklooster niet aan de grote klok hebben
gehangen. De conclusie die Velius trekt dat deze actie zinloos is geweest past in deze
stelling. Waarschijnlijk hebben alle drie factoren een meer of mindere grote rol
gespeeld bij de beslissing die de stadsregering heeft genomen om deze
werkzaamheden te doen plaatsvinden.

19. Uitbreidingen in het Oostelijke havengebied
In 1568 brak de Tachtigjarige Oorlog uit.  Hoorn koos, als één van de eerste steden, in
het Noorderkwartier, de zijde van de Geuzen. Doordat het juk van de Spaanse
overheersing met zijn zware belastingdruk was afgeworpen, kwamen de steden in het
Noorderkwartier in een zeer gunstige positie. Doordat het lenen van geld goedkoop
was geworden, konden er veel werken zoals de stadsverdediging en
stadsuitbreidingen worden uitgevoerd en schepen worden gebouwd. De economie trok
geweldig aan en luidde de aanvang in van de Gouden Eeuw.

De nieuwe haven of Karperkuil aangelegd.
Hoorn had behoefte aan een flinke havenuitbreiding, in 1576 schrijft Velius:
“…onse Stad/ die de voorgaende jaren dikwils met hare schepen verlegen was
geweest/ en de selve  deur kleynheyd harer havens te voorsien.
Tot dien eynde ontworp een Mr. Adriaen 6* sekere nieuwe haven aen ’t oosteynde van
de Stad/ met een nieuwe wal en behoorlijke fortifacatien daer buyten om…”.
De haven werd ommuurd en in het verlengde van ’t Oost werd een nieuwe
Oosterpoort gebouwd. In 1579 schrijft hij het volgende:
“Daer na ‘Jaer 1579 den 9 Junij werd het eerste hout geleijd van de Sluys buyten d’
Oosterpoort/ en den 16 Junij werd d’ eerste Drempel daer van geleyd en daer na
werd van d’oude Gracht/ strekkende van d’oude Ooster-poort af tot aen den
voorgenoemden Sinte Cathrijnen Tooren tot/ daer haer de vergrooting van de Stad
weder heelde/ ook een nieuwe Haven gemaekt/ die de Vullers-wael genoemt werd/ om
dat de Vullers wael daer eertijds omtrent was.  De Gerrits-land werd voort met dese
Haven/ en vervolgens met het Zee-water gemeen gemaekt/ als ook de Hooge bergen/
de Wortel vesten/ en de Rame-sloot/ die eerst altemael gewijd en gediept werden/ en
de voorgenoemde Hooge-bergen kregen den naem van de Nieuwe Turf-haven/en om
dat de Turf en Hout-schepen verordineert werden daer te leggen.”
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In 1579 werd buiten de Oosterpoort een nieuwe sluis aangelegd. De vestinggracht van
de oude vestingwal van 1508-1516 werd tot de Catharijnentoren uitgegraven en
ingericht als ligplaats voor de grote zeeschepen. Deze haven kreeg de naam
Vollerswaal, vernoemd naar de volders die hier de lakens spoelden (bij de ingang van
de oude vestinggracht van 1426).
Het water van het Gerritsland werd verbonden met deze haven alsmede de Hoge
Bergen, Wortelvesten en de Raamsloot. Al deze wateren kwamen, toen ze eerst
uitgebaggerd en breder gemaakt waren, via de sluis in verbinding met de zee.

Kaart 22.
Uitsnede van de kaart van
Utenwael van 1596. Links van de
onderbroken lijn de uitbreiding van
het havengebied in 1576-1579. De
lichte kleur blauw is zeewater of
staat in verbinding met de zee, de
donkere kleur blauw is zoetwater
en staat in verbinding met het
water van de Oosterpolder.

Velius noemt hier niet de Gouw. Vermoedelijk werd deze in 1579 door een dam
afgesloten van de Turfhaven, hierna werd hij pas in 1584 overwelfd.
De nieuwe uitbreiding van de stad kreeg een nieuwe vestingwal met gracht en een
drietal bastions. In deze wal werd in de oostelijke toegangsweg een Nieuwe
Oosterpoort gebouwd (kaart 22)

20. Het oude grachtenstelsel wordt verbonden met het zeewater.
In de periode 1579-1581 nam de stad ook maatregelen om de oude binnengrachten te
kunnen spoelen met zeewater. Om te voorkomen dat het zeewater uit de
binnengrachten in de buitensingel en het achterliggende water van de polder terecht
zou komen moest er een scheiding gemaakt worden tussen het zoete en zoute of
brakke water van de binnengrachten. Hiervoor moesten nog enkele, door Velius en
Akerlaken niet genoemde werken worden uitgevoerd. Deze werken staan wel op de
kaarten aangegeven.
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Iets ten noordwesten van de Nieuwe Oosterpoort werd een doorvaart gemaakt in de
stadswal. In dit water werd aan de zijde van de Vollerswaal een overtoom geplaatst.
De scheepjes met hun handel komende vanuit het oosten konden via deze weg in het
centrum van de stad komen. Dit water tussen de stadswal en de overtoom werd het
“Watertje” genoemd en heeft nog heel lang bestaan.
Waar de Tocht vanuit het noorden de stad binnenkomt op de plaats waar deze in de
Turfhaven uitmondde, werd deze afgedamd.  Waarschijnlijk is toen ook aan de
overzijde in de Gouw een dam gelegd. Deze maatregel moest voorkomen dat de
binnenstad door het zoute water uit de Turfhaven via de Gouw zou overstromen.
Akerlaken zegt bij 10e:  “Na het brengen van het zeewater in de Turfhaven in den
jaren 1579 was het gouwater van het oosterpolderwater afgesloten”.

Kaart 23. Uitsnede van de kaart van Utenwael 1596.
Het water van de binnengrachten (lichtblauw) van de stad staat via de sluizen in verbinding met de zee
en is gescheiden van het water van de Oosterpolder (donkerblauw). Deze scheiding is onder andere
gemaakt om de stadsgrachten met zeewater te kunnen doorspoelen.  Om te voorkomen dat het zoute
water in het achterland terecht zou komen, zijn alle waterverbindingen met het achterland afgedamd.

In 1584 werd de Gouw vanaf de Nieuwsteeg tot aan de dam bij de Turfhaven
overwelfd. Velius schrijft hierover het volgende:
“Werd ook de Gou eerst verwelft/ die duslang een watergragt geweest was/ daer deur
de huysluyden in Steed konden varen tot aende Nieuwesteeg toe. Maer dit was voor
drie of vier jaren belet/ deur dat de Wortelvesten 7* met Zeewater gemeen gemaekt
was/ dies sy in plaets van dat sy haer Landneering voor een groot deel verlooren
hadde/ nu met deze verwelvinge tot seer wijde heerlijke Straet gemaekt werd.” Dit is
een moeilijk stukje om te bepalen wat er precies wordt bedoeld. Maar vrij vertaald
komt het hier op neer dat de boeren door de Gouw tot aan de Nieuwstraat konden varen.
Door het verbinden van de stadsgrachten met de zee was dit een drie- of viertal jaren
gestagneerd. Door deze werkzaamheden werden hun boerenbedrijven door overstroming
van het zoute water gespaard en kregen ze hiervoor een prachtige straat voor terug.   
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Er kan worden aangenomen dat tijdens deze vier jaar durende werkzaamheden alle
kaden van de Turfhaven en de grachten die verbinding hadden met de Turfhaven, zijn
opgehoogd.
We kunnen aannemen dat het rioolgewelf van de Gouw hier niet via een schuif of
deur werd gekoppeld aan het water van de Turfhaven, want in 1616 werd het
rioolgewelf na ernstige vervuiling weer verbonden met het water van de Oosterpolder
(Akerlaken,17e).
Het riool tussen de Grote Kerk en het einde van de Gouw aan de Turfhaven was in het
tijdsbestek van 1579 t/m 1616 een dode tak die niet of nauwelijks gespoeld werd.
Ten oosten van het Pietershof, in de gracht op het Munnickenveld,  werd een dam met
overtoom gemaakt.
In het water achter de Noorderkerk werd waarschijnlijk ook in deze periode de schuif
in de Molenkolk verwijderd (Kaart 16, Schuif B) en de kaden opgehoogd. Hiermee
werd de molenkolk vergroot tot het gehele gebied van de Turfhaven, Westerburgwal
en de Nieuwe Vollerswaal. De kaden rond de Molenkolk waren tijdens de aanleg al
hoger gelegd.

Akerlaken vermeldt bij punt 12e:
“in 1595 is het Nieuwe Noord tusschen de Kerksteeg en de Nieuwsteeg verwelfd,
hetgeen te voren een kleinen burgwal was, wanneer het verdere gedeelte is verwelfd
vindt ik niet vermeld,vermoedelijk is dit in het volgendejaar gebeurd, zoodat het werk
in 1595 is aangevangen en in een volgend jaar is voltooid.
Velius zegt, dat het geheel in 1595 is verwelfd, doch dit is het geval niet; volgens de
kaart van 1596 was toen nog een gedeelte onafgedaan”.
Deze laatste opmerking van Akerlaken is onjuist want op de kaart van Guicciardini
van 1581 staat het zuidelijk deel van het Nieuwe Noord aangegeven als open water en
het aan de Turfhaven grenzende deel is hier gedempt. Op de kaart van Utenwael van
1596 staat het gehele Nieuwe Noord als gedempt aangegeven. Het volgende is van
toepassing.
De oude burgwal het Nieuwe Noord, eerder een deel van de oude dijksloot van de
binnendijk ‘t Keern-’t Noord, was een belangrijk deel van het spoelsysteem van de
stad. In de periode 1579-1581 werden van een deel van de stadsgrachten, waaronder
de Turfhaven, de kaden opgehoogd. Het water van het Nieuwe Noord dat in
verbinding stond met de Turfhaven is in deze periode aan de zijde van de Turfhaven
overwelfd en waarschijnlijk met een schuif of deur afgesloten van het water van de
Turfhaven.
Dit is de situatie zoals op de kaart van Guicciardini van 1581 staat aangegeven.
Het zuidelijke deel zal tussen 1581 en 1596 zijn overwelfd. Hierna is het gehele
Nieuwe Noord overwelfd zoals wordt aangegeven op de kaart van Utenwael van
1596. Het gewelf onder het Nieuwe Noord werd aan de zuidzijde gekoppeld aan het
gewelf onder het Glop en St. Jansgasthuis dat al uitkwam op het water van het
Nieuwe Noord. De schuif in het gewelf van het Nieuwe Noord was er voor om te
voorkomen dat door de hoge zeewaterstand in de Turfhaven, de oude binnenstad via
dit riool onder water gezet zou worden.

Het overtollige water van de Oosterpolder werd al vanaf 1561 grotendeels via de
watermolens bij de Holenweg afgevoerd.  De watermolen op het Munnickenveld heeft
nog een kleine bijdrage geleverd door het opmalen van vers polderwater uit de
buitensingel en het uit te slaan in de molenkolk te noorden van het St. Pietershof.
Zolang in de stad nog niet alle huizen waren aangesloten op het riool gewelf, zullen
de beerschuiten het vuil gestort hebben in de molenkolk.
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21. De ligging van het rioolsysteem.
In de periode van 1579-1596, zijn er belangrijke waterstaatkundige werken uitgevoerd
die dienden om het zoute water toe te laten tot de open stadsgrachten en de
stadsriolen. Deze ingreep werd gedaan om de stinkende inhoud van de stadsgrachten
en het riool te kunnen spoelen en desinfecteren met het zoute zeewater.
Voor het bestuderen van de werking van het spoelsysteem in deze tijd is het
belangrijk de ligging van het riool te weten. Deze is als volgt bepaald:
Met behulp van de gegevens uit grafiek 3 was het mogelijk om de diepteligging van
het rioolsysteem in de stad vast te leggen. Deze werd namelijk bepaald door het
waterpeil in de grachten rond de Grote Kerk, die in 1464 zijn overwelfd.

Afb. 14. De afbeelding is een impressie van de ligging van het rioolgewelf  van de Grote Kerk in
1464 en het hieraan in 1583-1584 gekoppelde rioolgewelf via het traject Nieuwstraat - Gouw -
Turfhaven. In 1464 werd de gracht rondom de Grote Kerk overwelfd. De diepte van de ligging van het
rioolgewelf werd bepaald door het waterpeil van de open grachten. Dit was toen gelijk aan het
polderpeil. Het gewelf is gepositioneerd bij een 90% vulling van het polderwater. De hoogte van het
maaiveld van de Rode Steen is gelijk aan de hoogte van de Westfriese Omringdijk en is geschat op 2,5
meter. De hoogte van het maaiveld langs het traject neemt geleidelijk af tot aan de Turfhaven. Hier is
de Gouw afgedamd. Aan de andere zijde is de Tocht ook afgedamd. Om voldoende  grond te hebben
boven het gewelf, moest in deze configuratie de Gouw aan de zijde van de Turfhaven, worden
opgehoogd. De vergaarbakken aangebracht onder de toegangen dienen voor het verzamelen van het
zware rioolslib. Op gezette tijden werden de bakken geleegd. Het zeewater werd ingelaten bij het
Gerritsland. De benodigde gegevens van de hoogten van het NAP, maaiveld en polderpeil aangegeven
als PP 1460-1560 en PP 1600 enz. zijn afkomstig van grafiek 3 en zijn gecorrigeerd voor een verhang
van 7cm (7cm/km) vanaf de sluis bij de Holenweg naar de plaats van de schets.

De grachten stonden toen via de Gouw in directe verbinding met het water van de
Oosterpolder. Aangenomen is dat het rioolgewelf zodanig diep werd gelegd dat het
polderwater in het riool ongeveer voor 90% het gewelf heeft gevuld. Bij verdere
uitbreidingen van de overwelvingen van het rioolsysteem nemen we aan dat deze op
dezelfde hoogte zijn aangelegd als dit riool. De proporties van het gewelf zijn
verkregen uit een foto van de Archeologische Dienst Hoorn van het geopende riool
van het Gerritsland. De inwendige afmetingen zijn bepaald op ca 1,80 meter hoog en
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ca 1,36 breed. Het riool lag ongeveer 70 cm onder de bestrating, dit is als een
minimum waarde aangenomen.
In afb.14 is de ligging van het gewelf getekend met de uitbreiding van de overwelving
van de Nieuwstraat en de Gouw in 1583-1584. De hoogteligging van de Rode Steen is
gelijk aan de hoogte van de Westfriese Omringdijk en is geschat op 2,5 meter +NAP.
De hoogte van het maaiveld langs het in de figuur aangegeven traject neemt af van 2,5
meter +NAP bij de Rode Steen tot het op 4 cm +NAP liggende maaiveld van de
Oosterpolder aan de  noordzijde van de oude vestinggracht de Turfhaven.
In de periode 1460-1560 zijn zowel de maaiveldhoogte als het waterpeil van de
Oosterpolder nagenoeg niet veranderd. Ongeacht de lokale verzakkingen van het
rioolsysteem, die in de loop der jaren ongetwijfeld zullen hebben plaatsgevonden,
gaan we er hier van uit dat de in- en uitlaten van de rioolgewelven bij het Gerritsland
en die bij het Nieuwe Noord op gelijke hoogte liggen als de overwelving rond de
Grote Kerk van 1464.
Van 1460 tot 1600 zal bij vervanging van de gebouwen, de grond langs het traject op
een hoger niveau zijn gebracht, net zolang tot het stadsgebied vanaf de kruin van de
Westfriese Zeedijk, de Rode Steen, naar de kade van de oude vestinggracht de
Turfhaven, een min of meer vloeiend verloop heeft verkregen. Het hoogste punt in de
stad vinden we dus bij de Rode Steen en het laagste punt aan de oevers van de
Turfhaven en de Tocht. Bij wateroverlast zullen hier dan ook de grootste problemen
zijn ontstaan. Het Dal aan de Turfhaven heeft niet voor niets deze naam gekregen.

De spoeling van de grachten met zeewater.
We zullen aannemen dat het rioolgewelf in de Gouw aan de zuidzijde van de
Turfhaven niet via een schuif of deur werd gekoppeld aan het water van de Turfhaven
want in 1616 werd het rioolgewelf, na ernstige vervuiling, verbonden met het water
van de Oosterpolder (Akerlaken,17e).
Het riool tussen de Grote Kerk en het einde van de Gouw aan de Turfhaven was in het
tijdsbestek van 1579 t/m 1616 een dode tak die niet of nauwelijks gespoeld werd.
 In afb.15 is de toegang tot het rioolgewelf aan het Nieuwe Noord weergegeven.

Afb. 15. De toegang tot het overwelfde en versmalde water van het Nieuwe Noord gezien vanaf
noordzijde van de Turfhaven. Het laatste deel van deze gracht grenzende aan de Turfhaven werd in
1581-1596  overwelfd. Een identieke toegang ligt op gelijke hoogte aan de westzijde van het water van
het Gerritsland. Beide toegangen zowel die in het water van het Gerritsland als die bij de Turfhaven
zijn afgesloten met een schuif. Deze is niet getekend in de figuur. De waterstanden zijn de gemiddelde
zeestanden in de Turfhaven als de sluis of sluizen bij de Oosterpoort en/of bij de Kuil in geopende
stand staan.
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Wat direct opvalt is de hoge (zee)waterstand in het riool en het geringe
getijdenverschil ten opzichte van de inhoud van het riool. Om de gehele inhoud van
het rioolgewelf te kunnen lozen zou de zeewaterstand onder of gelijk met de bodem
van het riool moeten komen. Uitgezonderd bij extreme gevallen, die zelden
voorkwamen, was dit onmogelijk.
Het spoelen van de grachten en riolen zal als volgt zijn uitgevoerd.
Tijdens laagwater werden de sluizen bij de Oosterpoort en de Kuil geopend evenals
de  beide schuiven in het rioolgewelf bij het Gerritsland en het Nieuwe Noord.
Hiermee werd het water uit de grachten en riolen met een verval van ca. 30 cm in  de
zee geloosd. Bij opkomend water werd het verse water door de getijdenstroom via de
sluis bij de Oosterpoort door de grachten en riolen gevoerd en bij de Kuil naar buiten

Kaart 24. Kaart van Utenwael van 1596. De rode onderbroken lijn geeft het rioolstelsel aan op het
einde van de 16e eeuw. De ebstroom wordt aangegeven met zwarte en de vloedstroom met blauwe
pijlen.

geloosd. Bij de laagwaterstand werden eerst de beide schuiven gesloten en bij de
hoogwaterstand, de beide sluizen. Het spoelen met het zoute zeewater had naast het
schoonspoelen een ontsmettende werking op de inhoud van de grachten en riolen.
Het zware rioolslib verzamelde zich in de bakken, in de vorm van verdiepingen van
de bodem van het riool. Deze bakken waren onder de toegangen aangebracht en
werden op bepaalde tijden leeggeschept. De toegangen lagen in de straat en waren
afgedicht met zware houten luiken.
Op kaart 24 is de getijdenstroming door de stad door pijlen aangegeven.
Een andere mogelijkheid voor het verversen van de open grachten was het permanent
toelaten van de zee. Met het geringe verschil tussen hoog- en laagwater was het
mogelijk de sluizen permanent open te zetten. Alleen bij een extra verhoging was het
nodig de sluizen te sluiten. De rioolschuiven bleven dan dicht vanwege het gevaar van
overstroming vanuit het riool in het lage deel van de stad aan de zuidkade van de
Turfhaven.
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Door het geringe gemiddelde getijdenverschil van 30 cm zal de zeewaterstroom door
de grachten te gering zijn geweest om deze goed door te kunnen spoelen. In de havens
en grachten zullen een grote afzetting van het zware rioolvuil hebben plaatsgevonden,
waardoor er weer kostbare baggerwerkzaamheden nodig waren.
De gewelven bevatten overigens voldoende (zout)water voor het blussen van branden.

22. Het belang van de binnenscheepvaart.
De lokale scheepvaart was zeer belangrijk voor de stad. Het grootste deel van de
handelswaar werd via de kleine binnenscheepjes naar de marktplaats gevoerd. Het
stadsbestuur spaarde kosten nog moeite om toch maar zoveel mogelijk handel naar de
stad te trekken. De stad probeerde het gebied, vanwaar de schuiten kwamen, zo groot
mogelijk uit te breiden door de vaarwegen te verbeteren en overtomen en verlaten aan
te leggen. De stad Alkmaar was hierin een grote concurrent.
De scheepjes komende vanuit de dorpen ten noorden van Alkmaar zoals uit Schagen,
Langedijk en hun omgeving, op weg naar de marktplaats van Hoorn, vonden in de
overtoom bij Rustenburg een lastige hindernis met lange wachttijden op hun weg. Al
in 1571 had de stad tevergeefs een poging gedaan om een verlaat hier aan te leggen.

Afb. 16. De overtoom het Bangerterrad ca 1900. De schuiten met hun landbouwproducten komende
vanuit het oosten en op weg naar de markt van Hoorn moesten dit obstakel passeren. Het touw dat aan
de windas was bevestigd, werd vast gemaakt aan de achterzijde van de schuit. Afhankelijk van de
lading konden één of twee mannen lopend op het rad de schuit over de overtoom trekken. Als de schuit
halverwege was kiepte deze naar voren en kon met handkracht vanaf de helling in het water worden
geduwd. Het plankier werd om het glijden te bevorderen met klei ingesmeerd.

De onderhandelingen met Alkmaar hierover liepen op niets uit. Ondanks deze
tegenslag nam de stad in 1577 toch het initiatief om in alle stilte een verlaat aan te
leggen. Dit moest, voordat Alkmaar er lucht van kreeg, snel worden uitgevoerd.
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Kennelijk werd Alkmaar van de plannen van Hoorn op de hoogte gesteld want er
werd onmiddellijk actie genomen om de zaak te dwarsbomen. Dit gebeurde door al
het materiaal benodigd voor de sluis in de brand te steken.
Velius schrijft hier het volgende over.
“Ontrent desen tijd socht onse Stad een verlaat te maken ontrent Rustenburg/
op dat de Dorpen/ leggende benoorden Alkmaer/ als Schagen/ Langedijk/ en andere
daer deur tot haer bequamer mogten komen varen. En alsoo sy de materialen/ daer toe
van nooden/ gereed gemaekt en daer ontrent gebragt hadden/ om de dijk door gesteken
sijnde het voorschreven verlaet in aller haest te leggen: Sijn die van Alkmaar/
(meenende dat sy daer by grootelijk souden geintresseert wesen) met vliegende Vaendel
derwaerts getrokken op den 14 September/ en hebben alle het hout-werk/ dat tot het
maken van het voorschreve verlaet op de onsen daer ter plaetse gebracht was/ in den
brand gesteeken: Waerover onse Stad met die van Alkmaer in grooten twist/ en voorts in
proces geraekten: en is het werk voorts achter gebleven.?”
Het liep dus uit op een proces en het plaatsen van het verlaat ging niet door.
Aan het einde van de 16e eeuw waren de toegangswaterwegen tot het centrum van de
stad als volgt:
− Vanuit de Westerpolder konden de schepen tot de dam in het Smerighorn varen.

Ze waren genoodzaakt hun handelswaren over te laden naar een ander schip, dat
aan de andere zijde van de dam lag. Vervoer vanaf de haven van het water van de
Vale Hen of het Smerighorn met paard en wagen was één van de mogelijkheden.

− Ook was het mogelijk de schepen met vracht en al over de dam te trekken.
− Vanuit Wognum en ten noorden van de Zwaagdijk was er een vaarweg via

Medemblikkervaart via de overtoom over de Zwaagdijk via vestinggracht en door
de Waterpoort via de overtoom naast het St. Pietershof naar de Turfhaven.

− Vanuit het oosten via de overtoom het Bangerterrad naar de Gouw en via de
doorgang in de stadswal even noordwest van de Oosterpoort in het Watertje over
de overtoom van het Watertje door de Vollerswaal naar de Turfhaven.

Vanaf de Turfhaven naar de buitenhavens ging via de Vollerswaal en de sluis bij de
Oosterpoort naar de Karperkuil.
Na de werkzaamheden aan het Achterom in 1580-1581, toen het spui werd vervangen
door een schotdeur, was het mogelijk voor de schepen vanuit de Turfhaven te worden
geschut naar het Hoornse Hop.

23. Brandbestrijding.

Stadsbranden werden in de 15e ,16e  en 17e eeuw ervaren als zeer grote rampen. Hele
wijken konden aan het vuur ten prooi vallen. Dit gebeurde in 1481 in de noord-
westhoek van Hoorn, waarbij dit deel van de stad geheel door brand werd verwoest.
Om de burgers zo goed mogelijk te beschermen had de stad in de loop der jaren een
groot aantal keuren voor brandpreventie opgesteld. Zo moesten blusemmers, ladders,
touwen, troggen met water en ander gereedschap op een schouwbare plaats aanwezig
zijn en mochten niet voor iets anders worden gebruikt.
De vervanging van houten wanden door stenen muren en de vervanging van rieten
daken door dakpannen, hierop werd zelfs subsidie verleend. In de stad was het
verboden om teer of pek te koken voor de scheepsbouw. In de huizen mocht alleen
gestookt worden als deze waren voorzien van een stenen schoorsteen van bepaalde
afmetingen. In de stad moesten de smeden de vuren doven bij het sein van de
torenwachter voor het sluiten van de poorten. De rieten daken moesten met klei
worden bedekt en riet mocht niet als brandstof worden gebruikt en zo voort.
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Afb. 17. J.A. Beerstraaten.
De brand in het oude stadhuis
van Amsterdam in 1652.Een
keten van mensen geeft de in
de gracht  gevulde emmers
water door naar de lieden op
de ladders.

De brandbestrijding werd
uitgevoerd onder leiding
van de brandmeesters de
“hoomannen”, waarvoor
de stad had er acht in
dienst had. Het assisteren
van de brandmeesters
was ook een neventaak
van de schutters.
Trouwens elke burger
kon worden ingezet J.
Steendijk-Kuypers zegt
hierover:
 “Het behulpzaam zijn bij

brand behoorde tot de plicht van de poorters; in de winter werden ze gemaand tot het
hakken van bijten. Het was niet toegestaan zich daaraan te onttrekken en het gold als
een bijzonder privilege wanneer men ontheffing kreeg. In tijden van pest, wanneer
pestmeesters schaars waren, werd de vrijstelling van het bijten hakken wel als
voorrecht aangeboden”.

Het was van groot belang dat er veel bluswater van nabij kon worden aangevoerd.
In het oude systeem waarmee men de brand te lijf ging met emmers water, werd de
eerste behoefte aan bluswater geput uit de buffervoorraad die aanwezig was in de
troggen die speciaal hiervoor overal waren geplaatst. Als de troggen leeg dreigden te
geraken, werd het water uit de dichtstbijzijnde stadsgracht gehaald. Een keten van
mensen gaf de emmers gevuld met water door naar de brandhaard zoals te zien is in
Afb. 17.
Bij het overkluizen van de grachten was men, vanwege het nodige bluswater,
genoodzaakt om  te blussen met rioolwater uit de onderliggende gewelven. Hiervoor
werden een groot aantal luiken aangebracht in het riool.
Een aantal van deze luiken zien we  getekend op de kaart van Utenwael van 1596. Het
was dus wel zaak de riolen vol met water te houden.
Bij de Rode Steen zien we ook zo’n luik, maar hier was geen rioolgewelf waar men
water uit kon putten.
De afstand tot een toegang tot een rioolluik, op het Kerkplein, of open grachtwater
was groot. Om dit probleem te ondervangen heeft men op de Rode Steen
waarschijnlijk een waterput gegraven die zowel kon zorgen voor bluswater bij brand
als voor drinkwater, bij brand werd het luik verwijderd.
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Dit komt overeen met het gestelde van de
Archeologische Dienst bij hun onderzoek
aan de plek onder het Winston bioscoop
aan de Rode Steen: “Haalde men wellicht
zijn drinkwater uit een gemeenschappelijke
waterput, die zich in de directe omgeving
bevond? Overeenkomstig de situatie in
verscheidene andere steden, zou zo’n put
heel goed op de centrale marktplein, de
Rode Steen gestaan kunnen hebben”.

Kaart 25. In deze uitsnede van de kaart van
Utenwael van 1596 is de loop van de riolen
aangegeven door de onderbroken lijnen. De
veronderstelde waterput op de Rode Steen wordt
ook ondersteund door de Archeologische Dienst 

8*
.

III De Waterhuishouding van Hoorn in de 17e en 18e eeuw.
     Onder constructie
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Noten
1* Daar de diepgang van de grote koggeschepen in de 15e eeuw ca. 2 meter was, kunnen we

stellen dat de Gouw tussen deze plek en de sluis, rekening houdende met de gemiddelde
zeestand (Grafiek 2 en 3) een diepte had van ca. 2 meter. De schepen moesten dus afmeren in
het diepe deel van de haven.

2* Een tijsluis is hier een uitwateringssluis. De sluis loost tijdens eb het overtollige binnenwater,
naar buiten en keert, tijdens vloed, het hoge buitenwater.

3* De Stichting Menno van Coehoorn geeft voor een hamei de volgende verklaring:
Valhek van scherpe punten voorziene afsluiting van een stads- of kasteelpoort, neerlaatbaar
aangebracht achter de poortdeuren; ook wel hamei, herse of orgel zie http://www.coehoorn.nl/

4* Dit spui was het spui dat in 1839 werd teruggevonden. De onderstaande beschrijving zoals
genoemd in Akerlaken bij 2e voldoet hieraan:
“Het (spui) liep bewesten de sluis (toen in 1839) onder het Oost door in de rigting naar het
Gerritsland. Op de hoogte van het tweede huis van het Gerritsland stuitte men tegen een
houten schild; bij een opgraving aan de andere zijde van dit schild vond men het welf
doorgebroken en met aarde gevuld; bij eene verdere opgraving vond men het weder in zijn
geheel; het lag daar schuinsch rigting naar het riool (toen in 1839) op Het Gerritsland; de
bodem van dit verlaten gewelf of riool lag aan de opening, zoo ik meen, vier palmen beneden
dagelijks getij. Het gewelf was op vele plaatsen gescheurd. Aan hetzelve en aan de wanden
hingen belangrijke brokken salpeter doorschijnend en glansrijk”.
Opm. Een palm is van oorsprong een maat voor rondhout. Je kon een aantal handpalmen om
een stam leggen. Deze maat werd soms ten onrechte ook als lengtemaat gebruik. 1 palm = 10
cm.

5* De eerste opmerking van Akerlaken dat volgens Velius in 1582 de overtoom is gemaakt, is niet
juist. Het was een aanvulling van Centen, Velius heeft niets geschreven over deze overtoom
zoals in de laatste opmerking is gesteld.

6* Andriaan Anthonisz. (1529-1609), die in 1573 het meest kwetsbare westelijke front van
Alkmaar van aarden wallen met bastions had voorzien. Ook voor andere Nederlandse steden
heeft hij nieuwe verdedigingswerken gebouwd of bestaande verdedigingswerken verbeterd.
Hij ontwierp zijn vestingwerken volgens de beginselen van het zogeheten oud Nederlandse
stelsel. De bekende wiskundige en vestingbouwkundige Simon Stevin (1548-1620),
leermeester en adviseur van prins Maurits, gaf aan dit stelsel de theoretische basis.

7* Met de Wortelvesten wordt de huidige Gedempte Turfhaven en het Smerighorn bedoeld.
8* Archeologische Dienst, Een middeleeuwse woonterp onder de Winston bioscoop Nummer 1,

maart 2002, p.13.

Bronnen

− Kronieken
o Origo Civitatis Hornensis, omstreeks 1536
o Velius, 1604, 1617, 1648, 1740 (Centen)
o Feyken Rijp 1704
o Kroon en Kapteijn, 1891

− Kaarten (topografisch, waterstaat, geologisch, bodem)
o Kaart van de Westfriese Omringdijk door Pieter van der Meersch, 1638
o Nieuwe kaart van het Dijkgraafschap van Dregterland, Govert Oostwoud, 1723
o Waterstaatskaart 1:50.000, blad 14 en 19, 1866
o Waterstaatskaart 1:50.000, blad 14 en 19, 1947
o Topografische kaarten 1:25.000 en 1:50.000
o Geologische kaart, 1:50.000, blad 19, Alkmaar, 1987

− Plattegronden van Hoorn uit verschillende jaren
o Jacob van Deventer, 1560
o Guicciardini, 1582
o Utenwael, 1596
o Velius, 1615
o Blaeu, 1630
o Tirion, 1743
o Doesjan, 1794

− Gegevens van derden
o Waterstandsmetingen Zuiderzee bij Hoorn, 1872-1930 (DONAR)
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Appendix bij hoofdstuk 2 van De waterstaatsgeschiedenis van Hoorn
Door H. van Woesik en F.J.P.M. Kwaad

Het ontwikkelen van de zeestanden
De zeestanden op de Zuiderzee konden deels bepaald worden uit meetgegevens en
deels door schattingen van bepaalde waarden.
Er waren meetgegevens van de periode 1700-1750; 1765-1860; 1861-1925 van
Amsterdam, en van de periode 1872-1930 van Hoorn.
Om het verschil te bepalen tussen de zeestanden van Amsterdam en Hoorn, werd het
deel vergeleken in de overlappende periode van de metingen van beide steden van
1874-1925. Deze gegevens zijn verwerkt in Grafiek 1a.

Een merkwaardig fenomeen.
Uit de grafiek blijkt dat vóór 1892 het water in Amsterdam gemiddeld ongeveer 7 cm.
hoger was dan in Hoorn en na dit jaar was het gemiddeld 2,5 cm lager.

Grafiek 1a. Vóór 1892 was de gemiddelde zeestand van Amsterdam ca. 7cm. hoger dan in Hoorn.
Na dit jaar draaide dit om en was de gemiddelde stand ca. 2,5 cm lager dan in Hoorn.
Grafiek samengesteld door: H. van Woesik en F. Kwaad.

Dit verschil is waarschijnlijk veroorzaakt door een fout bij de overbrenging van het
Amsterdams Peil van Amsterdam naar Hoorn. Een andere mogelijke verklaring van
het verschil is, dat in 1861 door Stamkart een fout van 8 cm werd gevonden in het
nulpunt van de peilschaal van het Stadswaterkantoor aan de Gelderse Kade in
Amsterdam. De oorzaak van deze afwijking is nooit opgehelderd. Men denkt zelfs aan
een opzettelijke fout, met het doel de waterstand in de stad laag te houden. Bij een
bepaalde waterhoogte op het IJ werden namelijk de sluizen langs het IJ gesloten om
wateroverlast in de binnenstad van Amsterdam te voorkomen (Van der Weele, 1971).
Door het relatief geringe verschil tussen de zeestanden van Amsterdam en Hoorn en
de beperkte meetgegevens van Hoorn die niet verder teruggaan dan 1874, is  verder
aangenomen dat de zeestanden in Hoorn gelijk zijn aan die van Amsterdam.
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De meetgegevens van de zeestanden van Amsterdam voor de periode 1700 tot 1925
zijn in de grafieken verwerkt. Om een compleet verloop te krijgen over de periode
1350 tot 1700 moesten andere bronnen worden gezocht.
Het blijkt dat de zeespiegelstijging in de onbekende periode van 1350 tot 1700 met
uitzonderingen van kleine onbekende fluctuaties naar schatting nagenoeg lineair is
verlopen.

Grafiek 1. Grafiek van de gemiddelde zeestanden ten opzichte van het NAP van de Zuiderzee te
Amsterdam. De gegevens van de gemiddelde hoog- en  laagwaterstanden in de periode van 1700-1927-
1932  zijn verkregen uit metingen. De gemiddelde zeestand in 1350 is berekend en geschat. Het verloop
van de grafieken tussen 1927 en 1350 en doorlopend naar 1250 is bepaald door de trendlijnen van het
zwevend gemiddeld tussen alle bekende punten te trekken.
Grafiek samengesteld door: H. van Woesik en F. Kwaad.

De geoloog Zagwijn (Rijks Geologische Dienst, 1991) geeft een gemiddelde
stijgsnelheid van ongeveer 2 cm per eeuw in de laatste 2000 jaar, met een versnelde
stijging van 15 cm in de laatste 100 jaar. Dus totaal 40 cm sinds 0 AD, waarvan 15 cm
in de laatste 100 jaar. Op basis daarvan is er een punt 25 cm -NAP in 1350
toegevoegd aan de grafiek. De lijn voor zeeniveau in de grafiek is een rechte lijn
tussen -25 cm in 1350 en 0 cm in 1930. De lijnen voor GHW en GLW liggen resp. 15
cm boven en beneden deze lijn, voor Amsterdam en Hoorn. Dit punt, dat aangegeven
is op de grafieken was nodig om over de gehele periode van 1350 tot 1930 een goede
betrouwbare grafiek te kunnen construeren. Het resultaat van het verloop van de
zeestanden in de loop der tijd zijn ingevoerd in de beide grafieken betreffende de
maaivelddaling van Wester- en Oosterpolder (Grafieken 2 en 3).

De ontwikkeling van de grafieken van de Wester- en Oosterpolder
Over geheel West-Friesland lag rond 1000 AD een dik veenpakket in de vorm van
veenkussens.  De dikte varieerde van plaats tot plaats. Ten gevolge van de
ontwatering trad er een daling op van het maaiveld. Door oxidatie en inklinking
verdween het veen. Een zeer belangrijke factor die bij de snelheid van de oxidatie van
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het veen een grote rol speelt is ∆MWp (deltaMWp), het verschil tussen de
maaiveldhoogte en het grondwaterpeil, dat weer afhankelijk is van het waterpeil van
het veenlandschap. We gaan er hier verder van uit dat het waterpeil gelijk is aan het
grondwaterpeil.
Volgens Lambooi (1987) is de kritische hoogte van het maaiveld boven het
grondwaterpeil 30 cm. Dit houdt in dat als ∆MWp ≤ 30 cm er geen oxidatie en dus
geen daling van het maaiveld meer plaatsvindt.
In de grafiek 2 zien we dat in de periode van 1600 tot 1850, waar de daling van de
maaiveldhoogte en het waterpeil nagenoeg lineair is, deze ∆MWp gelijk is aan
gemiddeld 47 cm en dat de daalsnelheid hierbij gelijk is aan ca. 0,75 cm/jaar.
We kunnen nu met enig voorbehoud het volgende stellen: Wanneer een veengebied in
stabiele toestand verkeert en er geen maaivelddaling optreedt is ∆MWp ≤ 30 cm.  Als
er hierna een grote hoeveelheid water wordt onttrokken zodanig dat ∆MWp ≥ 47 cm,
dan wordt er een grote snelheid van maaivelddaling ingezet. Resumerend kunnen we
het volgende stellen:
∆MWp ≤ 30 cm. Geen oxidatie, het veengebied is stabiel, de daling stagneert.
30 cm < ∆MWp < 47 cm. Oxidatie, de maaivelddaling wordt ingezet.
∆MWp ≥ 47 cm. Zeer snelle oxidatie bij aanvang en na een stagnatie van de oxidatie
een lineaire daling van het maaiveld van ca. 0,75 cm/jaar, wanneer de inzet van het
oxidatieproces weer is begonnen.

Bepalen van de grafieken
Borger (1975, p.207) schat de dikte van het veenpakket, op de zandrug van de oude
kreek bij Wognum, in het jaar 1350 op 75 cm. De zandrug bij Wognum zal in de loop
der jaren geen inklinking hebben ondervonden. Borger stelt dan ook dat de
hoogteligging van 5 cm -NAP gelijk moet zijn geweest aan die van 1350. Het
maaiveld ligt dan op –5+75 = 70 cm +NAP. Hiermee is er een belangrijk
referentiepunt bij Wognum verkregen. Dit punt ligt echter een aantal kilometers uit de
Zuiderzeekust bij Hoorn. Om vergelijkingen te kunnen maken met de zeestand dienen
we de hoogten van het land en het waterpeil aan de zoetwaterkant van de spuisluizen
te kennen.
Borger (p.202) stelt dat het natuurlijk verval, zonder bemaling, van het polderwater
naar de zee op 10 centimeter per kilometer gesteld kan worden. Tot zover Borger.
Het verval van de maaiveldhoogte naast de afwateringen volgt door oxidatie
nagenoeg het verval van de waterloop. In het land tussen de afwateringen zal het
grondwater hoger hebben gestaan waardoor hier de oxidatie en inklinking van het
veen geringer is geweest en het maaiveld dus hoger zal hebben gelegen, met het
gevolg een kussenvormig landschap.
De afstand van de waterloop van het referentiepunt bij Wognum tot de  uitwatering bij
de Barchoutersluis (zie kaart 6), zo’n 1000 meter ten westen van Hoorn, was in 1350
ca. 5 kilometer. Dit geeft een correctie van 5x10 = 50 cm verval van het water en
maaiveld langs de waterloop naar de zee. De hoogteligging van het maaiveld bij de
Barchoutersluis was dan 70-50 = 20 cm +NAP. Vanwege het feit dat het polderwater
tot en met 1350, nog boven de gemiddelde hoogwaterstand was gelegen en er naar
behoefte binnenwater in zee kon worden geloosd, zal het verschil tussen maaiveld en
polderwater groot genoeg zijn geweest, dus ∆MWp ≥47, hierbij was er sprake van een
onbelemmerde oxidatie van het veen. Na 1350 kwam het polderpeil binnen de
gemiddelde hoogwaterstand waardoor de mogelijkheid van lozing van het
polderwater werd beperkt. Hierdoor steeg langzaam het polderwaterpeil waardoor de
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∆MWp langzaam afnam en in 1450 ongeveer gelijk was aan 30 cm waarna de
oxidatie stil kwam te liggen en het maaiveld niet meer daalde.

De grafiek voor de Westerpolder
Grafiek 2 is afgeleid van de gegevens van Borger, 1975. Voor wat betreft de
waterpeilen  komen deze gegevens hoofdzakelijk uit de molenboeken (Borger, p.74).
Het meetpunt ligt in het noordoosten van de Westerkogge nabij Wognum.
Dit punt is het referentiepunt van waaruit de grafieken voor het maaiveld en
waterpeilen zijn bepaald bij het uitwateringspunt, deze zijn in de grafiek 2
aangegeven met genummerde blauw-zwarte streepjes.
De maaiveldhoogten op enkelen tijdstippen, zijn door Borger geschatte waarden. Ze
zijn in de grafiek aangegeven met de grote groene vierkanten. De eerder
bovengenoemde gegevens van de maaiveldhoogte van 70 cm +NAP en het waterpeil
bij de uitwatering van 20 cm +NAP voor het jaar 1350 zijn in de grafiek
overgenomen.
In het jaar 1500 schatte Borger de hoogte van het maaiveld bij Wognum op 65 cm; in
1850 op 195cm -NAP en in 1950 op 260 cm -NAP ook deze waarden zijn in de
grafiek aangegeven, ze worden echter niet gebruikt als referentiepunten, hiervoor
worden de nauwkeuriger waterpeilen genomen.
Borger (p.202) stelt, zoals hiervoor is vermeld, dat het natuurlijk verval, dus zonder
bemaling, van het polderwater op 10 centimeter per kilometer gesteld kan worden.
Hij stelt verder dat tijdens bemaling een verval optreedt van 7 centimeter per
kilometer. De correctiefactoren voor het verval van de waterloop van het
referentiepunt bij Wognum naar de uitwateringspunten zijn als volgt:
<1375: Uitwatering Barchoutersluis in de oude zeedijk van vóór 1375
Schellingwoude,

 afstand 5 km natuurlijke verval 5 x 10 = 50 cm.
1375- 1541: Uitwatering Barchoutersluis in de inlaagdijk van 1391, afstand 4 km
natuurlijke

 vervalcorrectie 4 x 10 = 40 cm. Na 1375 ligt de sluis op de nieuwe locatie,
hier liggen

 zowel het maaiveld als het waterpeil bij de sluis, 10 cm hoger.
>1541: Uitwatering Hulk, afstand 5 km, bemalingsverval 5 x 7 = 35 cm.
Een andere belangrijke factor is het verschil tussen  de maaiveldhoogte en het
waterpeil, de ∆MWp. Hiervan kunnen we het volgende stellen:
< 1350: zeer snelle daling van het maaiveld veroorzaakt door het spuien van veel
water,

 ∆MWp ≥ 47 cm.
Tussen 1350 en 1450 neemt de daling van het maaiveld af als  gevolg van de
beperking van

 de waterlozing door de zeestand. In 1430 heeft ∆MWp een waarde bereikt
van 30 cm,

 zodat hierna een stagnatie optreedt in de bodemdaling.
Pas in 1541 wordt de bemaling ingezet, ∆MWp groeit hierna langzaam aan van 30 in
1541 tot

 47 cm in de periode 1550-1560.
Met bovenstaande gegevens kunnen de grafiekpunten worden bepaald voor de
waterpeilen en de maaiveldhoogten bij de uitwateringssluizen.
In 1375 wordt de Barchoutersluis ongeveer 1 km naar binnen gelegd. Op deze nieuwe
plek ligt het maaiveld 10 cm hoger.
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In 1500 is het waterpeil bij de sluis: WpW1–40(verval) =10-40= 30 cm -NAP.
Het maaiveld MvUitw ligt hier 30 cm boven dus MvUitw = 0 NAP.
Na 1541 vond de bemaling van de Westerpolder bij de Hulk plaats, de afstand tot de
uitwateringssluis was hier ca. 4,5 km, de afstandcorrectie was 4,5 x 7 = 31,5 cm.
In 1550 is het waterpeil bij de sluis WpUitw = WpW2-31,5(verval) = -20 +-31,5 =
51,5 cm -NAP.  De maaiveldhoogte WpUitw ligt hier 40 cm boven en wel op
-51,5+40= 11,5 cm -NAP.

Grafiek 2. Grafiek van de zeestanden, polderwaterpeilen en de geschatte maaiveldhoogten van de
Westerpolder als functie van de tijd. De referentiepunten waaruit de grafiek is geconstrueerd, zijn
vetgedrukt aangegeven in de grafiek, de betekenis is als volgt:MvW1 is de hoogte van het maaiveld bij
het referentiepunt Wognum (Borger). WpW 1 t/m 8 zijn de waterpeilen bij dit referentiepunt
(Borger).Rws1 en Rws2 zijn de waterpeilen verkregen uit de kaart van de Rijkswaterstaat. MvUitw is
de hoogte van het maaiveld bij de Barchoutersluis. WpUitw zijn de hoogten van de waterpeilen bij deze
sluis. De knik in de grafiek bij 1375 wordt veroorzaakt door het naar binnen leggen van de sluis in dat
jaar.
Grafiek samengesteld door: H. van Woesik en F. Kwaad.

Vanaf 1600 t/m 1850 is ∆MWp op 47 cm en het verval op 31,5 cm gehouden. Gaan
we zo door met de punten WpW3 t/m WpW8 dan vinden we de volgende waarden:
In 1600 WpUitw = WpW3-35 =  -60-31,5 = -91,5; MvUitw = -91,5+47 = -44,5.
In 1650 WpUitw = WpW4-35 = -110-31.5 = -141,5; MvUitw = -141,5+47 = -98.
In 1700 WpUitw = WpW5-35 = -135-31.5 = -166,5; MvUitw = -166,5+47 = -119,5.
In 1750 WpUitw = WpW6-35 = -164-31.5 = -195,5; MvUitw = -195,5+47 = -148,5.
In 1800 WpUitw = WpW7-35 = -214-31.5 = -245,5; MvUitw = -245,5+47 = -198,5.
In 1850 WpUitw = WpW8-35 = -255-31.5= -286,5; MvUitw = -286,5+47 = -239,5.

Er zijn nu nog twee referentiepunten. Dit zijn gemeten punten in 1866 en 1947.
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Deze punten liggen midden in de polder en dienen gecorrigeerd te worden met het
verval om de waarden bij de uitwateringsluis te vinden. De afstand van de waterloop
van het meetpunt tot de sluis is bepaald op 5,36 km, het verval is dan 5,36 x 7 = 37,5
cm.
Passen we dit toe op de beide metingen dan volgt hieruit:
In 1866 RwstHulk1 = Rws1-37,5 = -265-37,5 = -302,5; MvUitw = -302,5+47 = -
255,5.
In 1947 RwstHulk2 = Rws2-37,5 = -300-37,5 = -337,5; MvUitw = -337,5+47 = -
290,5.
Dat deze punten precies in het verlengde liggen van de berekende grafiek van de
waterpeilen bij de sluis (de blauwe lijn), geeft een goed vertrouwen in de juistheid van
de grafieken.
Het deel van de krommen dat ligt vóór het jaar 1350 is een onbekend gebied. We
weten niet hoe hoog het veenpakket is geweest voor deze tijd, het zijn geschatte
waarden.
Verder zijn bovenstaande gegevens in de grafiek verwerkt, er zijn echter nog enkele
hiaten in het verloop van de krommen in de periode tussen 1350 en 1500, hier zijn
geen gegevens beschikbaar. Het is wel bekend hoe de krommen ongeveer moeten
verlopen. Uit dit verloop was het mogelijk om de ontbrekende gegevens te destilleren.
In de periode 1400 tot 1541 zal het land nat geweest zijn. Na 1400 kon er nauwelijks
meer langs natuurlijke weg worden gespuid. Het maaiveld bij de uitwateringssluizen
lag van enkele centimeters boven- tot gelijk aan de gemiddelde hoogwaterstand van
de zee.

De grafiek voor de Oosterpolder
Voor de constructie van de grafiek voor de Oosterpolder doemt er een probleem op.
Rond 1300 werden door het aanleggen van de binnendijk Zwaagdijk-Keern-’t Noord,
(P.Schuitenmaker, 1900, p.44) de Westerpolder en Oosterpolder waterstaatkundig
gescheiden. Het referentiepunt Wognum lag in 1350 aan de noordzijde van de
Zwaagdijk. Om de gegevens voor de Oosterpolder te kunnen produceren is een
referentiepunt aan de zuidkant van de dijk noodzakelijk. Verder kunnen we stellen dat
zolang er een veenlaag aanwezig is, de grafiek voor de maaiveld- en waterpeildaling
van de Oosterpolder een verloop zal hebben dat nagenoeg gelijk is aan dat van de
Westerpolder.
We kiezen Zwaag als referentiepunt aan de zuidkant van de dijk. Deze plaats ligt
evenals Wognum op dezelfde zandrug en dus op gelijke hoogte van 5 cm -NAP.
Door de nagenoeg gelijke situatie, wat betreft uitwatering via de Barchoutersluis van
de Westerpolder en de sluis van de Oosterpolder, aan de monding van de Gouw,
mogen we stellen dat bij het referentiepunt in Zwaag de toestand in 1350 gelijk was
aan die bij Wognum. De maaiveldhoogte was dan 70 cm +NAP. Het waterpeil ligt
hier net als bij de Westerpolder 50 cm lager dus op 70-50=20 cm +NAP. De afstand
tot de Gouwsluis vanaf het referentiepunt Zwaag is 3,6 km. Dit betekent een verval
van 3,6 x 10 cm. De hoogte van het maaiveld bij de Gouwsluis moet dan 70-36= 34
cm +NAP en het waterpeil 20-36=16 cm -NAP zijn geweest. Deze punten zijn
vastgelegd in de grafiek bij het jaar 1350. In 1375 werd de Barchoutersluis  1
kilometer landinwaarts verplaatst. Dit gaf een verhoging van het maaiveld van 10 cm
bij de nieuwe locatie van de sluis.
Het verschil met de hoogte van het Oosterpolder bij de Gouwsluis was nu 14-10 = 4
cm geworden. Deze gegevens ingevoerd levert de grafiek op van de Oosterpolder van
1350 t/m 1400.
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Door de beperking van de lozing naar de zee, wordt in de periode van 1400 tot 1500
het verschil tussen maaiveld en polderwaterpeil, de ∆MWp, steeds kleiner en neemt
langzaam af van ca 50 in 1350 tot 30 cm 1500.

Grafiek 3. Grafiek voor de maaiveld- en waterpeildaling en de zeestanden bij de uitwateringssluizen
van de Oosterpolder. De gegevens zijn van 1260 t/m 1500 zijn gerelateerd aan de hoogten van het
maaiveld bij Zwaag en in de jaren 1866 en 1947 aan de waterpeilen van de Oosterpolder van de
Rijkswaterstaat. De knik in de grafiek in 1288 wordt veroorzaakt door het naar binnenleggen van de
Gouwsluis in dat jaar.
Grafiek samengesteld door: H. van Woesik en F. Kwaad.

Van 1500 t/m 1560 is ∆MWp = 30, in deze periode is het veen stabiel geworden en
daalt het maaiveld niet meer. In 1561 wordt de molengang bij de Holenweg in bedrijf
gesteld, er wordt weer flink wat water geloosd met als gevolg dat ∆MWp weer
toeneemt totdat in 1580 deze weer een waarde heeft gekregen van 47 of meer.
Aan het einde van de grafiek liggen twee belangrijke referentiepunten, namelijk de
waterstaatpeilen van de Oosterpolder van 1866, 160 -NAP en 1947, 190 -NAP.
Om de waarden bij de uitwateringssluis bij de Holenweg te vinden moeten deze
punten gecorrigeerd worden met het verval van de waterloop tot de uitwateringssluis.
De afstand van de waterloop van het meetpunt van de Rijkswaterstaat tot de sluis bij
de Holenweg is bepaald op 3,7 km, het verval is dan 3,7 x 7≈26 cm. Passen we dit toe
op de beide waterpeilen dan volgt uit het waterpeil bij de Holenweg in 1866 een
hoogte van  -160+-26 = -186 en voor het maaiveld een hoogte van -186+47 = 139 -
NAP. In 1947 was dit -190+-26 = -216 en voor het maaiveld een hoogte van -216+47
= 169 -NAP. Als we deze punten verbinden en we gaan er van uit dat er sprake is
geweest van een lineaire daling, conform het waterpeil van de Westerpolder, dan
kunnen we deze lijn doortrekken tot ca 1580. Tussen 1580 en 1561 verloopt de
grafiek naar schatting zoals is weergegeven in grafiek 3.
Na 1580 is het veen totaal verdwenen en daalt het maaiveld met 0,36 cm per jaar.


