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In het Westfries Archief in Hoorn bevinden zich de 
‘Liggers der Wegen van de voormalige gemeente 
Nibbixwoud’, waaronder ook Hauwert viel. De 
liggers zijn behoorlijk aangetast door vocht en 
schimmels maar ze geven nog een goed beeld van 
hoe de wegen, sloten en kavels er ruim 110 jaar 
geleden uitzagen.

Deze kaarten vermelden de lengte en breedte van de 
wegen, beplantingen in de bermen, belendingen en 
de namen van eigenaars en onderhoudsplichtigen. 
De ‘Liggers der Wegen in de Gemeente Nibbixwoud’ 
zijn in 1897 getekend door P. J. Balk uit Weesp. 
Meerdere gemeenten lieten in die tijd hun wegen 
optekenen, zoals Sijbekarspel, Midwoud en West-
woud. 

Omdat de Wijzend (op dat moment Redwijzend 
genoemd) toen onder Sijbekarspel viel, laten we ook 
die wegenkaarten zien. De wegenkaarten van Sijbe-
karspel zijn in 1895 vervaardigd door een onbekende 
maker. Deze kaarten zijn minder gedetailleerd dan 
die van Nibbixwoud.

Ten tijde van het optekenen van de wegen van de 
gemeente Nibbixwoud in 1897 was de Van der 
Deureweg nog niet aangelegd. In 1901 is hier ook een 
ligger van gemaakt door K. Swagerman uit Bovenkar-
spel. Op dat moment is het een grindweg met klin-
kerpad. De weg is vernoemd naar een burgemeester 
van Nibbixwoud.

Niel Kok

Verschillen.

De wegen in 1895, 1897 en 1901 komen grotendeels 
overeen met de wegen van nu. Er zijn echter ook een 
aantal verschillen. 
De Dorpsstraat heette ‘Weg van Wognum naar 
Nibbikswoud’. 
Tussen de Dorpsstraat (ter hoogte van Bessie) en de 
Oosterwijzend liep een voetpad.
Er zat een haakse hoek in de aansluiting van de 
Oosterwijzend (Wijzendweg) met De Ganker. 
Ongeveer 50 meter van de Sint Matthijsstraat 
behoorde bij de Wijzendweg. In circa 1931 is deze 
aansluiting verlegd.
De gemeentegrens van Midwoud liep in het hart van 
de Oosterwijzend. 
Het einde van de Wijzend sloot aan op de Nieuwe 
(Hoornsche) Weg. Tussen het spoor Hoorn-Medem-
blik en de aansluiting op de Nieuwe Weg bevinden 
zich nu de A7 en de panden van Scholtens. Het 
laatste stuk van de Wijzend is dus verdwenen.
De weg Hauwert heette ‘Weg van Nibbikswoud naar 
Hauwert’. 
Ook tussen Hauwert en Zwaagdijk liep een voetpad.
De Heemraad Witweg heette Nieuwe Weg en de 
Tuinstraat werd toen Hauwerter Weg genoemd. 

Geraadpleegde bronnen: www.westfriesarchief.nl.

Wognum en Nibbixwoud in prentbriefkaarten, door A.A.G. Smit.
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