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Veertig jaar Koppenhoeve
Hans Bijman, Ina Broekhuizen, Ko Groot, Ansje Schreuder, Kees Sijm, Yolanda van Zanten

Aanleiding tot het samenstellen van dit artikel 

vormde het onderstaande redactionele stukje van 

Ansje Schreuder-Licht in dorpsblad Walhalla, num-

mer 21 van de 45e jaargang (2013), over het veer-

tigjarig bestaan van de Koppenhoeve. Vijf bewoners 

van het eerste uur, Ansje Schreuder-Licht, Hans 

Bijman, Kees Sijm, Yolanda van Zanten-Koningstein 

en Ron Bakker, vertellen hun verhaal. Ko Groot 

schreef een inleiding en er wordt ook stilgestaan 

bij de nieuwste inwoners, de eerstgeborene én de 

nieuwste baby van de straat.

wij vanuit Amsterdam naar Wognum, iets wat achteraf 

een behoorlijke cultuurschok was en waar ik behoor-

lijk aan moest wennen. Midden in een nieuwbouwwijk, 

waar slechts twaalf huizen van opgeleverd waren. Het 

was hartje winter, alleen bouwvakkers en modder om 

me heen en alle eveneens pasgetrouwde stellen waren 

tweeverdieners. Een groene weduwe noemden ze dat 

toen. Toch gebleven en, zoals het meestal gaat, kwam 

alles goed. Het werd zomer, overal werden kindertjes 

geboren en er werden contacten gelegd. Een leuke tijd 

brak aan. In mijn herinnering was er altijd wel iets te 

vieren met elkaar, wat regelmatig tot in de vroege uur-

tjes doorging. 

Onlangs hebben wij met de buren van toen het veer-

tigjarig jubileum uitbundig en, zoals bij onze leeftijd 

past, in gepaste dronkenschap gevierd. Weliswaar niet 

op de Koppenhoeve, maar in de riante residentie van 

een van hen.

Veel is er veranderd in veertig jaar. De bakker en 

de groenteman komen allang niet meer aan de deur. 

Woonwijken zijn gebouwd waar we toen de koeien 

zagen grazen. Het slagerijtje van Dick Rood maakte 

plaats voor een steeds groeiende supermarkt en een 

heus winkelcentrum ontstond. Ook op de pof kopen is 

iets waar men nu met opgetrokken wenkbrauwen op 

reageert. Toen slechts een gymzaaltje aan de Sportlaan, 

nu een sporthal die voldoet aan de Europese eisen.  

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Inmiddels heeft de tweede generatie de Koppenhoeve 

bereikt. Mijn dochter Mirjam, geboren op nummer 1, 

woont nu al enige jaren op nummer 14. En zo zijn er 

meer teruggekomen naar hun wortels.

veertig jaar. Doen we nog iets in de straat? Op zijn 

minst de vlag uit, stel ik voor!

De voorbereidingen
Ko Groot

Het gebied van de Koppenhoeve maakt deel uit van het 

grote Plan Westergouw. Na realisering van het Zan-

gerskwartier ontstond er in het kader van de overloop 

behoefte aan een planmatig project voor woningbouw 

met een lange looptijd. Het plan Westergouw I en II 

zou moeten voorzien in deze woningbehoefte van 

1975 tot 2015.

Voor de realisering van de eerste fase van het plan (Kop-

penhoeve, Schoutsplaats, Mandril en Postgalei) werd 

10.50.47 ha grond aangekocht van de daar liggende agrari-

sche bedrijven. Het ging om de volgende grondeigenaren:

Straatnaambord Koppenhoeve.

Redactioneel schrijven in de Walhalla
Ansje Schreuder-Licht

Jarenlang hebben onze lezers kunnen zien hoe het ooit 

was in Wognum en hoe het nu is. De rubriek van Adrie 

Smit was een vast gegeven in de Walhalla. Ik ben geen 

geboren Wognumse, misschien inmiddels wel getogen, 

maar beelden uit vroeger jaren zeiden mij niet zoveel, 

laat staan de namen van de bewoners van de diverse 

boerderijen, die al dan niet gesloopt of afgebrand zijn.

En nu, in 2013, moet ik constateren dat ook ik een be-

scheiden ‘oud-en-nieuwrubriekje’ kan vullen.

Veertig jaar Koppenhoeve, gebouwd in de vorige eeuw. 

Veel bewoners passeerden de revue en slechts enkele 

van de eerste bewoners wonen nog steeds in deze 

straat. Een van die enkelingen ben ik. In 1973 trokken 
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- R.k. kerkbestuur 2.77.50 ha

- Roelof Kamp 3.22.85 ha

- Cees Ridder  1.06.70 ha

- Gert Oudejans 4.48.30 ha

De gronden van het kerkbestuur waren verpacht aan 

Maarten Broers van de Westeinderweg. Met de aan-

koop van de gronden was een bedrag gemoeid van  

zo’n ƒ 600.000, gemiddeld nog geen ƒ 6 per vierkante 

meter.

Bij de aankoop van de gronden van de kerk werd de 

gemeente geconfronteerd met een lastig testament 

uit 1876. Deze aan te kopen gronden waren namelijk 

in dat jaar bij testament aan de kerk geschonken door 

Marijtje Broers. De schenking bestond uit:

- Een bedrag in geld van ƒ 2500 onder voorwaarde dat 

uit dat bedrag jaarlijks ƒ 100 moest worden betaald 

aan Teunis Koomen gedurende zijn verdere leven;

- Een perceel weiland groot 3 bunder en 88 roeden, 

onder voorwaarde dat dit stuk land nimmer zou mogen 

worden geploegd, en dat het land steeds voor perio-

des van vijf jaar zou moeten worden verhuurd aan 

‘afkomelingen’ van haar broer Maarten Broers, die de 

naam Broers dragen, en dat de jaarlijkse huurprijs hoog-

stens ƒ 62,-- per bunder mag bedragen.

- Een juwelen naald, om daarvan of uit de opbrengst 

daarvan een versiersel te doen maken voor het Moe-

der Godsbeeld.

Onder deze testamentaire voorwaarden was aankoop 

van de grond een moeizame zaak en kon de grond-

waarde niet al te hoog zijn. De gemeente kocht aan 

voor ƒ 2,75 per vierkante meter, onder voorwaarde 

dat de gemeente de afkoop met de pachter zou rege-

len.

Na een diepgaande juridische toetsing bleek al snel 

dat het testament een aantal nietige bepalingen kende. 

Zo lang na haar dood kon Maartje Broers niet blijven 

regeren tot in de eeuwigheid. Met de pachter werd 

uiteindelijk overeenstemming bereikt over het pachtvrij 

maken van de grond.

Luchtfoto van de Kerkstraat met op de achtergrond de nieuwe huizen van de Koppenhoeve. 

De nieuwe wijk in aanbouw, hier de nummers 13 tot en met 23, 1973.
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Werkgroep Westergouw

Het bestemmingsplan Westergouw werd door de ge-

meenteraad vastgesteld op 3 november 1971. Het plan 

werd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 28 

maart 1972.

Om de toegang tot het plangebied te regelen, werd 

de boerderij van Gert Oudejans aan de Kerkstraat ge-

sloopt. Daar werd de Korte Regel aangelegd. De twee-

de ontsluiting vond plaats vanaf de Kerkweg, de Stolp-

hoevelaan werd de toegangsweg vanuit het noorden.

Roemer te Wognum. De schop ging de grond in op 

1 april 1974. De wegen waren gereed in het voorjaar 

van 1975. Toen kon met de woningbouw een aanvang 

worden gemaakt. Om het project te begeleiden werd 

de Werkgroep Westergouw ingesteld, bestaande uit de 

voorzitter Simon Bijman, de stedenbouwkundige Rob 

Veeling, technisch adviseur Ton Dekker en Ko Groot 

als secretaris. Daarnaast was er steeds een raadslid 

toegevoegd om voeling te houden met de gemeente-

raad. In de eerste periode was dat Arie Schouten van 

Zwaagdijk. Later werd dit overgenomen door Willem 

Berkhout en nog weer later door Cor Baas. Omdat het 

hier ging om de eerste grootschalige aanpak van wo-

ningbouw was deze begeleiding zeer gewenst. Daarbij 

ging het om een investering in de eerste fase van zo’n 

drie miljoen gulden.

De werkgroep koos voor architect Bakker-Boots te 

Schagen voor de realisering van de Koppenhoeve. Voor 

de Mandril en de Schoutsplaats werd dit architecten-

bureau Brakel-Buma te Haarlem en voor de Postgalei 

Architectenbureau Hans Morshuis te Hoogeveen.

De woningen aan de Koppenhoeve werden gerealiseerd 

door Bouwbedrijf Ursem te Wognum, dat daarmee een 

voor die tijd groot project binnenhaalde. Daarbij deden 

de eerste innovatieve werkwijzen hun intrede bij het 

storten van de verdiepingsvloeren. Veel mensen hebben 

zich in die tijd verbaasd over de zeer lange palen (22 

meter) die moesten worden toegepast voor de funde-

ring. Dit terwijl men ze in het werk doorgaans niet meer 

dan 16 tot 18 meter de grond in kreeg (dit was ter ver-

krijging van een maximale premie op deze woningen). 

Van de afgezaagde paalrestanten werden later de eerste 

kinderspeelplaatsen in de Koppenhoeve aangelegd.

Straatnaam

Voor de straatnamen werd een prijsvraag uitgeschreven 

onder de bevolking. Dit leverde 28 reacties op met een 

kleine 100 suggesties. In de Werkgroep Westergouw 

werd vervolgens een samenhangend systeem van straat-

naamgeving uitgewerkt. Daarbij zou de West-Friese stolp 

het dragende thema worden, met de Stolphoevelaan als 

de grote ontsluitingsweg. Alle overige zijwegen zouden 

in het vervolg in het teken van de stolp en de directe 

omgeving daarvan moeten staan.  Als eerste werden 

bestaande stolpnamen gebruikt uit Wognum: de Koppen-

hoeve (Hoornseweg), de Mandrill (Grote Zomerdijk), de 

Schoutsplaats (Kleine Zomerdijk) en de Postgalei (Kerk-

straat). Ook de namen Korte Regel  en Lange Regel 

werden in mei 1972 in een raadsbesluit vastgelegd.

Zowel bij de eerste paal van de Koppenhoeve als bij de 

eindoplevering zorgden gemeente, bouwbedrijf Ursem en 

wegenbouwer Roemer voor de nodige feestelijkheden.  

De boerderij de Koppenhoeve in 1971. Naar deze boerderij is de 
straat genoemd.

De ‘koppen’ in de gevel van de boerderij, in 2013.

Voorjaar in de Koppenhoeve met pril groen, zandbak en bankjes. 
Op de achtergrond de huizen van de Schoutsplaats, 1976.
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Bouwkeet naast het huis
Ansje Schreuder-Licht

Begin jaren zeventig waren wij op zoek naar een huis 

buiten Amsterdam, waar wij beiden opgegroeid zijn. 

Dit huis zou eigenlijk in Edam moeten staan, een plaats 

waar mijn echtgenoot een warme band mee had. Door 

allerlei regeltjes van deze gemeente lukte dat niet.

Wat te doen? Wij wilden toch naar ‘buiten’, maar wel 

binnen de bekende steenworp van de hoofdstad blijven. 

Vrienden van ons trokken naar Grootebroek, maar dat 

was ons te ver.

De oplossing kwam vrij snel. Familieleden die al sinds 

de jaren zestig op de Sportlaan woonden, gaven ons 

de tip over de bouwplannen aan de overkant van de 

Kerkstraat. Dit plan werd genoemd Westergouw 1. 

We hebben ons laten informeren bij makelaar Sietsma-

Groot in Berkhout en daar bleek dat deze woningen 

als warme broodjes over de toonbank gingen. Snel 

beslissen was het motto. Onze wens was een hoekwo-

ning met garage en een zonnige tuin. Er was alleen nog 

nummer 1 dat aan onze wensen voldeed, dus de koop 

werd gesloten. Deze woningen vielen nog onder de 

subsidieregeling, dat was een leuke meevaller, hoewel je 

weinig mocht en aan veel regels moest voldoen.

en op 14 november 1973 werden de nummers 1 tot en 

met 11 als tweede opgeleverd. De nummers 13 tot en 

met 23 waren de week daarvoor al opgeleverd.

Na ons huwelijk trokken wij in de gloednieuwe woning 

in een wijk in aanbouw, iets wat mij de eerste maanden 

beslist niet meeviel. Gelukkig stond de bouwkeet van 

de aannemer naast mijn huis, zodat ik nog enige aan-

Later, na inburgering en een groeiend netwerk, werd 

het beter en nu woon ik er veertig jaar.

Ook zijn er een aantal bewoners die net als ik op het-

zelfde plekje zijn blijven plakken.

Ik hoop dat ik ze hierbij allemaal opnoem: 1-Schreuder; 

12-Mensink; 22-Meijers; 24-Straaijer; 27-Zwarts; 30-Van 

Vegten; 32-Akkerman; 37-Van Zanten; 45-Lans; 51-IJt-

sma; 57-Smit; 62- Verwey; 80-Sijm; 88-Van Vliet; 90-Ko-

nijn; 92-Baas; 102-Van Diepen; 104-Bijman; 106-Tim-

mer; 110-Van Doorn; 112-Martin. 

Veertig jaar wonen in de Koppenhoeve
Hans Bijman

Nadat in de jaren zestig Wognums eerste grootschalige 

nieuwbouwwijk het Zangerskwartier was volgebouwd, 

werden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe 

woonwijk. 

in onderhandeling met veehouder Dirk Weeder voor 

aankoop van het stuk grond tussen de Oude Gouw en 

de Oude Hoornse weg. De vraagprijs bleek uiteinde-

lijk een struikelblok, zodat men op zoek ging naar een 

alternatieve locatie. Die werd gevonden tegenover het 

Zangerskwartier: het land van veehouder Roelof Kamp 

en de grond waarop kippenfokker en eierenhandelaar 

Cees Ridder zijn hokken had staan. 

De nieuwe woonwijk bestond overwegend uit koopwo-

ningen, aangevuld met een aantal huurwoningen, veelal be-

stemd voor de eigen inwoners van de gemeente. De ont-

wikkeling van het nieuwbouwplan werd ter hand genomen 

door het Gemeentelijk Woningbedrijf in samenwerking met 

het Bureau Gemeentewerken. Voor de Koppenhoeve werd 

een beroep gedaan op externe stedenbouwkundigen en 

(ook voor het eerst!) een makelaarskantoor. 

Het huis van de familie Schreuder-Licht in aanbouw, links de nissenhut. De woning in 2013: een heel verschil.
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Heien

Er moest gewoekerd worden met de beschikbare 

ruimte. Dat kwam omdat de door de gemeente ge-

wenste huurwoningen in de sociale sfeer, de zoge-

noemde woningwetwoningen, aan bepaalde voorwaar-

den moesten voldoen, waaronder een door de over-

heid vastgestelde maximumkostprijs. Per kavel kwam 

daardoor minder grond per woning beschikbaar, omdat 

een steeds hoger bedrag nodig was om de agrariërs uit 

te kopen. Hierdoor werden de vierkante meters steeds 

duurder. Op voorhand werd bij kopers van de overige 

woningen in sommige gevallen bedongen dat de even-

tuele auto op eigen erf moest worden geparkeerd.

Voor de woningwetwoningen in de huursfeer werd 

ook bepaald dat de huurder een te planten boom in de 

eigen voortuin moest gedogen. 

Een gedeelte van de te maken vestigingskosten werd 

overgeheveld naar de koopwoningen. Men redeneerde 

dat de meeste kopers van buiten Wognum kwamen 

en vanwege het genieten van de voorzieningen die de 

gemeente toen al had, alsmede de landelijke sfeer, door 

nieuwkomers best iets extra’s mocht worden betaald. 

In die tijd leek dat volkomen legitiem, echter in een 

later stadium zou dit leiden tot het landelijke bouw-

schandaal, iets waar Wognum overigens weinig van 

gemerkt heeft. 

Het inschakelen van de stedenbouwkundige bleek geen 

overbodige luxe. Het hele woningplan straalde daar-

door een ongedwongen en creatieve sfeer uit, waarbij 

de diverse stukken openbaar groen her en der tactisch 

tussen de woningblokken werden geplaatst. De beplan-

ting moest in de toekomst gaan zorgdragen voor een 

rijk struweel om de functie van Wognum als tuindorp 

extra te benadrukken.

Er zou voor het eerst structureel geheid worden in 

het gehele plan. Dat heien was echter geen sinecure. 

Onder de zachte, vette kleilaag bevond zich namelijk 

een zandplaat, en daar komt geen heipaal doorheen. 

Toenmalig wethouder Simon Bijman, die huisvesting 

in zijn portefeuille had, ergerde zich mateloos aan de 

gigantische kopstukken (restanten van heipalen) die de 

heier later in de verkoop deed. Daar lagen soms stuk-

ken bij van meer dan  vier meter. De huizen in de Kop-

penhoeve staan op een stevig fundament, dat is zeker.

Huurwoning

Woningzoekenden in de gemeente Wognum schreven 

zich in de jaren zestig in op de Lijst voor Woningzoe-

kenden. Dat ging onder het motto: wie het eerst komt, 

die het eerst maalt. Ik was in 1965 bij het bereiken van 

de achttienjarige leeftijd (vereist om plaats te mogen 

nemen op die lijst) door mijn vader op die lijst ge-

plaatst. Met het gereedkomen van de eerste huizen in 

de Koppenhoeve stond ik, toen 27 jaar oud en met een 

verkering van vijf jaar met Trudy van Reijsen, na tien 

jaar op nummer 1. 

Het toegewezen krijgen van een huurwoning door het 

Gemeentelijk Woningbedrijf had een aantal aantrek-

kelijke voordelen. De huur was door de wet bepaald 

en dus geen uitschieter, er werd rekening gehouden 

met de wat behoudende sociale status van de huurder. 

Bovendien mocht de desbetreffende huurwoning na vijf 

jaar bewoning als gevolg van het gemeentelijk woning-

beleid - dat onder meer gericht was op het bevorderen 

van eigenwoningbezit - tegen stichtingskosten worden 

aangekocht. De nieuwbakken bewoners hadden dus vijf 

jaar de tijd om een buffer te vormen om de woning te 

verwerven. Bij het aankopen van de woning moest je 

overigens wel aan een bepaalde inkomenseis voldoen. 

Voldeed je aan die voorwaarden dan kreeg je ook nog 

eens subsidie! Die voorwaarden bleken in 1979 derma-

te lucratief dat besloten werd om de woning niet tegen 

stichtingskosten te verkopen, maar daar een redelijke 

indexatie op los te laten. De prijs bleef met de subsidie 

evenwel zeer aantrekkelijk.

De Koppenhoeve gezien vanaf de kerkhofzijde richting ‘uitgang’. Geheel 
links nummer 94 tot het einde van de straat in aflopende nummering. Let 
op het verspringen van de huizenblokken, dat was nieuw voor die tijd.

Winter ’73-’74. Trudy van Reijsen poseert voor de woning Kop-
penhoeve 104 in aanbouw. Door de ramen heen is het erf van 
Roef Kamp zichtbaar. Links achter de schuur een stukje van de 
Hiëronymusschool.
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Koppenhoevekinderen hebben sneeuwpret halverwege de jaren tachtig. 
Op verzoek van de bewoners werd er in een gedeelte van de Kop-
penhoeve bij sneeuwval geen zout gestrooid. Staand v.l.n.r.: Erik, Esther 
en George Schouten van nummer 98, zittend v.l.n.r. Carole Bijman van 
nummer 104, nichtje Ellen Veeken van de Mandrill, Loes Ursem en 
geheel rechts staand haar broer Joost Ursem van nummer 96.

Wij waren zo overtuigd van het feit dat we de eerste 

woning toegewezen zouden krijgen - onder andere 

door toezegging van burgemeester Piet Commandeur 

- dat we een jaar voordat de woningen klaar waren al 

foto’s maakten van ons liefdesnestje. En dat terwijl er 

dus eigenlijk niets vaststond. 

Nummer 104

De eerste woningen werden opgeleverd en door de 

gemeente toegewezen. Allereerst was daar de familie 

C. van Diepen. Die kreeg een woning toegewezen om-

dat Cees als werkman bij veehouder Berkhout als gevolg 

van een vervelend eczeem daar niet langer kon werken. 

Een tweede urgentiegeval betrof de zus van Trudy, Tineke 

van Reijsen. Zij was om voor huisvesting in Wognum in 

aanmerking te komen getrouwd met Gerard Schouten, 

die vanwege de bewuste leeftijdsgrens niet op de lijst 

mocht. Het echtpaar woonde in bij moeder Van Reijsen 

in de Willem Saallaan. Tineke was in blijde verwachting 

geraakt, dus al met al ook een urgentiegeval. De derde 

woning ging naar een nieuw personeelslid van Bureau 

Gemeentewerken, Walter Heijmans.  Een nieuw aange-

nomen politieagent op het bureau Wognum, Rens van 

Vliet, kwam in aanmerking voor de vierde woning. De 

vijfde woning werd toebedeeld aan een nieuw aangeno-

men onderwijzer, Piet Konijn. 

Ik zag de bui al hangen en probeerde via mijn wethou-

der/vader verhaal te halen. Die wenste zich daar echter 

niet voor in te spannen. Hij waakte voor zelfs maar de 

schijn van belangenverstrengeling, dit in tegenstelling 

tot wat veel mensen ook nu nog denken. Maar ik had 

meer pijlen op mijn boog. Door diverse werkzaamhe-

den voor de gemeente had ik een goed contact met 

burgemeester Commandeur. Bij hem werd de zaak 

aangekaart en tevens werd de burgemeester herinnerd 

aan zijn eerder gedane belofte. Het had effect. 

De familie Bijman-van Reijsen kreeg de door hen be-

oogde woning op nummer 104 alsnog toegewezen.

Eerste zomer

Gemeentesecretaris Jan Zuiker overhandigde eind 

maart/begin april 1974 persoonlijk de sleutels. De wo-

ningwetwoning Koppenhoeve 104 was gebouwd door 

In een kleine vier weken werd de woning schoonge-

maakt, gestoffeerd en ingericht en 24 april 1974 kon er 

getrouwd worden.

De eerste zomer verliep bijzonder rustig in de Kop-

penhoeve. Het herbestraten was nog lang niet aan de 

orde en her en der werd nog driftig gebouwd. 

Het voetpad van het einde van de wijk (onze woning) 

naar de Kerkstraat bestond nog niet. Het was een 

doodlopende hoek tegen het achtererf van de familie 

Kamp aan. De zonnestoelen stonden die zomer dan 

ook de gehele vakantie op dat stukje grond. 

Huisnummering

De huisnummering was een beetje apart. Consequent 

werd de even nummering toebedeeld aan de huizen ter 

rechterzijde, de Koppenhoeve inkomend, en de oneven 

nummers aan de huizen ter linkerzijde. Ons huis staat 

werkelijk in de uiterste hoek van de Koppenhoeve, 

nummer 104. Je zou denken het laatste huis. Mis, de 

tegenover ons liggende huizen staan aan de rechter-

kant van de straat en kregen daarom de nummers 106 

tot en met 112. Begrijpelijk dat nogal wat mensen in 

de loop der jaren bij ons aanbelden om te vragen waar 

toch in hemelsnaam nummer 106 of hoger was. Ook 

de post had er moeite mee. Meerdere malen werd ge-

makshalve de post voor hogere nummers dan 104 bij 

ons in de brievenbus gedeponeerd.

De entree van de Koppenhoeve, een zogenoemde ver-

keersslang, was ook bijzonder. Die was aangelegd om 

het verkeer dat de wijk binnenreed, af te remmen. Van-

wege deze kronkelende ingang hoefden er in de wijk 

geen verkeersdrempels aangelegd te worden. 

In theorie klopte dat verhaal. Er was echter geen re-

kening gehouden met het feit dat het verkeer dat de 

wijk verliet door geen enkel obstakel werd belemmerd. 

Gevolg: vaak veel te hard rijden. Dit hardrijden werd 

nog eens bevorderd door de verlaagde trottoirs die op 

gelijke hoogte liggen met het wegdek. Daardoor lijkt de 

rijbaan een stuk breder dan hij eigenlijk is. 

Een actiegroep vond het later toch noodzakelijk om 

her en der verkeersdrempels te plaatsen. En zo ge-

schiedde: de zogenoemde varkensruggen liggen er nog 

steeds.

Sociale cohesie

Langzaam maar zeker naderde de wijk zijn voltooiing. 

Er werden nogal wat woningen bezet door personeels-
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leden van gemeentelijke instellingen. De koopwoningen 

vonden hun bestemming via de makelaar aan een 

uiterst gemêleerd gezelschap Nederlanders, die werke-

lijk uit alle hoeken en gaten van het land naar Wognum 

kwamen. 

Ik spreek voor mijzelf, maar volgens mij is de inrichting 

van de wijk er de oorzaak van dat de sociale cohesie 

in de Koppenhoeve naar mijn gevoel niet bijster groot 

is. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat veel 

mensen de woning hebben gezien als een opstap naar 

een groter huis, hoewel de huizen bepaald niet klein 

zijn. Ook de verkoop van de woningwetwoningen heeft 

bijgedragen aan een behoorlijk forse doorstroming in 

bepaalde delen. Ik ken huizen die in hun veertigjarig 

bestaan toe zijn aan hun vijfde bewoner. 

De houding van de gemiddelde Koppenhoevebewoner 

is een beetje afzijdig. Als autochtone Wognumer heb ik 

dat bij ons thuis aan de Kerkstraat heel anders ervaren.

Een jubileumcomité is een keer de uitdaging aangegaan 

om een wijkfeest te organiseren ter gelegenheid van 

het 25-jarig bestaan van de buurt. De omstandigheden 

en organisatie waren prima. Een heuse feesttent en een 

gigantische opblaaskoe sierden de entree van de wijk. 

Vanwege andere verplichtingen konden wij niet bij het 

feest aanwezig zijn, maar naar verluidt zijn verschillende 

mensen tijdens dat feest met herrie uit elkaar gegaan. 

Er is ook nooit een vervolgfeest gekomen.

Voetpad 

Nadat het voetpad naar de Kerkstraat was doorge-

trokken, ontstond in onze omgeving een behoorlijke 

veroorzaakt door de bushalte en de Hiëronymusschool 

aan de Kerkstraat. Ouders kwamen met en zonder hun 

kroost soms wel acht keer per dag langs. 

In het weekend was er ‘s nachts nogal wat drukte door 

het nabijgelegen café Hendriks en het Boenluif in het 

Piusgebouw, waar de jongerenvereniging was gehuisvest.

In de weekenden leidde deze drukte ’s nachts tot veel 

overlast. Glasscherven, lawaai, vuurwerk, bloedsporen(!) 

en vandalisme zoals tuinvernielingen en kapotte lantaarn-

palen waren meer regel dan uitzondering. Wij hebben het 

failliet van Het Wapen van Wognum en het latere Disco 

2000, alsmede de sloop van het Piusgebouw nooit bij-

zonder betreurd. Nu de school gesloopt is, is het ronduit 

rustig geworden in de Koppenhoeve. Heerlijk!

Groene wijk

De in het begin zo tactisch opgezette beplanting groei-

de en groeide. De Koppenhoeve was met recht een 

groene wijk. Er waren een aantal zandbakken, bedoeld 

als speelplaats voor kinderen. Ook voor ons huis be-

vond zich zo’n speelplek. Na verloop van tijd werd van 

deze zandbakken meer gebruikgemaakt door katten en 

Gezinsfoto 
Hans, Trudy en 
Carole Bijman, 
halverwege de 
jaren tachtig.

Artikel in het Dagblad voor West-Friesland over de viering van het 25-jarig bestaan van de straat.
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honden dan door kinderen. De gemeente besloot toen 

ook die plekken vol te planten met struikgewas. 

Verzoeken om een wat stringenter onderhoud werden 

nauwelijks gehonoreerd totdat wethouder Schouten 

in de jaren negentig met eigen ogen zag dat de wijk op 

deze wijze wel in heel erg versneld tempo verloederde 

en verwilderde. 

Er werd een werkgroep samengesteld en een steden-

bouwkundige van het bureau Maatwerk werd toege-

voegd. Na vier vergaderingen bleek dat als men de 

gemaakte wensenlijst zou afwerken, het ter beschikking 

speelveldje al leeg zou zijn. Kortom, de vergaderingen 

waren constructief en vruchtbaar, het praktische resul-

taat: nihil. Einde herinrichting Koppenhoeve negentiger 

jaren? Met enig extra snoeiwerk werd de groenvoor-

ziening op peil gehouden, maar dat was nauwelijks 

afdoende. 

Nu de Koppenhoeve samen met de rest van de ge-

meente is toegewezen aan Medemblik stijgt mijn ver-

bazing. Wat 35 jaar niet mogelijk bleek bij de in naam 

rijke gemeente Wognum, blijkt met het armlastige 

Medemblik wél tot de mogelijkheden te behoren! 

Parkeerplaatsen zijn opnieuw bestraat. Her en der zijn 

struiken en bomen gerooid en vervangen door gras-

veldjes, regelmatig wordt er gesnoeid. De veegwagen 

vertoont zich op gezette tijden en ook komt men 

regelmatig met snoeischaar en onkruidschoffel langs. 

Kortom, de wijk beleeft een complete wedergeboorte 

en een nieuw elan! 

Illegaal

De aandacht voor de groenvoorziening in de Kop-

penhoeve in de tachtiger en negentiger jaren had ook 

een ander gevolg. Het was de gemeente opgevallen dat 

bewoners zich op veel plaatsen stukjes grond hadden 

toegeëigend. Ook hadden Koppenhoevers met een 

gesloten achtertuin, grenzend aan het openbaar groen, 

een illegale achteruitgang gerealiseerd. Het gros van 

deze overtreders werd door de gemeente tot de orde 

geroepen. Hierbij ontstond wel enige rechtsongelijk-

heid. Degenen die het door hen toegeëigende stukje 

grond hadden omheind, mochten het - door verjaring 

- hun eigendom noemen. De rest van de ‘brave’ burgers 

schikten zich in de door de plantsoenendienst opge-

legde eisen. Ook wat betreft de verkoop en verhuur 

van stukjes grond was er nu niet bepaald sprake van 

een eenduidig beleid. Na verloop van tijd werden de 

illegale achteruitgangen weer geopend en ik denk dat 

de gemeente dit nu gedoogt. 

Verkeersluw

Door de verkeersluwte is het prettig wonen in de 

Koppenhoeve, doorgaand verkeer heeft er niets te 

zoeken. De wijk is kindvriendelijk en de huizen zijn van 

goede kwaliteit. De afgelopen jaren waren een aantal 

huizen toe aan kozijnvervanging en dat pas na 35 jaar!

De meeste woningwetwoningen hebben wel een of 

meerdere verbouwingen ondergaan. Vaak hebben men-

sen stukjes aangebouwd, wat aan de achterzijde rede-

lijk simpel te doen was, en de keuken met open geiser 

zal zich inmiddels bij niemand meer in de originele 

staat bevinden. Ook de badkamer, met een granitovloer 

en in de hoek een douchekop, zal in de meeste huizen 

inmiddels wel vervangen zijn. De natte cel was dermate 

groot dat er met gemak een redelijke badkamer in ge-

realiseerd kon worden. Ondanks de energiecrisis in de 

jaren zeventig hadden alle woningen enkel glas. Ook dit 

is bij het gros van de woningen niet meer aan de orde. 

We blijven

In die veertig jaar hebben we veel lief en leed meege-

maakt. Geboorten en overlijden, vreugde en verdriet. 

Veertig jaar lang wonen wij nu op ons stekje en over 

het algemeen met heel veel plezier. We hebben dan ook 

besloten hier te blijven. Een aantal jaren geleden, bij het 

begin van de crisis en toen groot onderhoud van onze 

woning zich aandiende, zijn wij wezen kijken naar een 

Koppenhoeve 104 in volle glorie. Voetpad rechts richting Kerk-
straat en links langs het kerkhof en de buitenkant van de Kop-
penhoeve richting Mandril en Schoutsplaats.

V.l.n.r.: Koppenhoeve 104, 102, 100 en 98. Links het dak van de 
boerderij van Roef Kamp.
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vervangende woning. Na diverse bezichtigingen kwamen 

we tot de slotsom: datgene wat we willen kopen is een 

stuk duurder dan wat wij in de verkoop hebben, en wat 

we ervoor terugkrijgen is een stuk minder. 

Kortom: leve de Koppenhoeve! En op naar de volgende 

veertig jaar.

Een heerlijk huis
Kees Sijm

Toen ik in mei 1971 slaagde voor mijn lagere onder-

wijsakte, kon ik onmiddellijk in Wognum voor een paar 

maanden aan de slag. Op de Hiëronymusschool was 

een schrijnend tekort aan onderwijzend personeel. 

Na het behalen van mijn hoofdakte werden mijn vrouw 

Alie en ik gevraagd om per 1 augustus 1972 op de 

Hiëronymusschool te komen werken. Alie in klas 1 en 

ik in klas 6. Het schoolbestuur wilde zich inspannen 

Helaas, in Wognum werd geen woonruimte gevonden.

Overleg tussen burgemeester Commandeur en bur-

gemeester Koomen bracht uitkomst. We kregen een 

-

broek met de toezegging dat we in aanmerking zouden 

komen voor de nieuw te bouwen woningen aan de 

Koppenhoeve.

in en verhuisden we naar Wognum: Koppenhoeve 80 

met een huur van ƒ 240 per maand. 

Een heerlijk huis, dat inmiddels door leden van het 

schoolbestuur en oudercomité drastisch was schoon-

gemaakt. Een warm welkom in Wognum.

De hele wijk was nog kaal, geen bestrating en geen 

beplanting. Overal lagen rijplaten en de piketpaaltjes 

gaven de contouren weer van de nog in te richten 

tuintjes. Tegenover ons huis stonden bouwketen en een 

Al snel werden de duplexwoningen naast ons bewoond 

door gepensioneerde Wognumers: Arie Veeken, de 

groenteman, Cor Feller, de commissionair, de huishoud-

ster van pastoor Stammeijer, juffrouw Klazien, en Vroon 

Ligthart. Ruim veertig bewoners hebben in de loop der 

jaren hier gewoond.

In het middelste huis woonde Vroon Ligthart, juffrouw 

Vroon. Een lieve vrouw die veel voor ons gezin heeft 

betekend. Cees Ridder, conciërge van de Hiëronymus-

school en voormalig eigenaar van de grond waarop 

ons huis werd gebouwd, had ons al verzekerd dat deze 

grond zeer vruchtbaar was. Dit bleek ook wel, want in 

ons huis werden vier kinderen geboren en Cees en Rie 

werden de Wognumse opa en oma voor onze kinderen.

Wij kregen twee zoons en twee dochters en zij heb-

ben, samen met de vele buurtkinderen, in onze straat 

naar hartenlust kunnen spelen. De bosschages en 

trapveldjes zorgden voor veel ruimte en speelplezier. 

De jonge gezinnen waren op elkaar betrokken en de 

vaders Rens van Vliet, Gerrit de Raaf, Roel Baas en Pe-

ter Ligthart voetbalden op het veldje dat gelegen was 

tegenover sporthal ’t Span.

Op 24 november 1986 nam de gemeenteraad het 

besluit de huurwoningen aan de Koppenhoeve aan de 

bewoners te koop aan te bieden. Op 23 december van 

dat jaar werden we eigenaar van de woning.

De kinderen werden groter en de woning werd uitge-

breid met een dakkapel en een bijkeuken. Enkele jaren 

geleden hebben we aan de voorkant een erker laten 

plaatsen.

Onze zoons en dochters zijn uitgevlogen, maar komen 

met hun kinderen nog steeds met veel plezier naar het 

huis aan de Koppenhoeve.

Boomplantdag in de Koppenhoeve, leerlingen van de zesde klas van 
de Hiëronymusschool planten bomen in de nieuwe straat, mei 1974.

Spelende Koppenhoevekinderen in 1981. V.l.n.r.: Rikkert van Vliet, Saskia 
Sijm, Niels Konijn (links zittend op de grond), de twee kinderen die 
rechts naast Niels zitten zijn onbekend, Maaike Konijn, Maarten Sijm 
en Sigrid van Vliet.
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Waar ligt Wognum?
Yolanda van Zanten-Koningstein

Op 12 april 1974 zijn wij, Wil van Zanten  (1948) en 

Yolanda van Zanten-Koningstein (1950), met onze tien 

maanden oude dochter Ilse op Koppenhoeve 37 ko-

men wonen.

In het dorp werden de Koppenhoevers als Amsterdam-

mers beschouwd. Hoewel we daar beiden zijn geboren 

en er twee jaar woonden voor we dit huis kochten, 

heeft Wil bijna altijd in Velsen-Noord gewoond en ikzelf 

in Castricum. Destijds rustige dorpen met speelruimte, 

natuur, duinen en strand. We trouwden in 1971 en 

werkten. De eigen dorpen hadden lange huurwacht-

lijsten en waren onbetaalbaar voor koop. Het uitzicht 

Sloterplas en de achterliggende stad. Slapen deden we 

echter slecht door straatgeluid en de tram, dat waren 

we gewoon niet gewend. Omdat de kleintjes van de 

woonwens met een baby onderweg al vlug: een dorp, 

een hoekhuis (met garage), liefst doodlopende straat, 

tuin op zuidwesten en speelruimte. 

We zagen een advertentie voor nieuwbouw in Wognum. 

Waar lag dat? Opgezocht en besloten om informatie op 

te halen. In het café op de hoek Overtoom-Van Baerle-

straat had de makelaar zitting. Daar aan het cafétafeltje, 

zonder enige mogelijkheid voor overleg (pre-mobieltjes-

tijdperk) heb ik van tekening meteen een optie op num-

mer 37 genomen. Gelukkig was Wil het ’s avonds met 

me eens: dit was perfect en zou een mooi plekje wor-

den. Het ging nog bijna mis, toen bleek dat een andere 

verkoper die optie al had vergeven (ook geen internet of  

laptops) en onze tweede keus werd nummer 57. 

We waren heel blij toen de ander van koop afzag en het 

tóch nummer 37 werd. In juni 1973 werd Ilse geboren 

tijdens een  van de hittegolven, die Gerard Cox deed 

zingen over Die Mooie Zomer.

-

gelige advertentie in de krant en aan de tweede gega-

digde verkocht. Zeer plotseling moesten we in januari 

1974 binnen vier dagen verhuizen. Onze woning in de 

Koppenhoeve bleek niet in november 1973 te worden 

opgeleverd, maar pas in april 1974 en onze koper wilde 

ons geen extra tijd geven. We zijn ingetrokken in het 

huis van mijn ouders in Callantsoog. De werkgever van 

Wil zorgde gelukkig voor vergunningen, zondagsont-

tijd van de energiecrisis, mondjesmaat benzine en Wil 

werkte in een drieploegendienst in Amsterdam. Uitein-

delijk kregen wij op 12 april 1974 van Kees Ursem de 

sleutel van ons huis, toen natuurlijk nog niet wetend 

dat ik later 24 jaar bij Bouwbedrijf Ursem zou werken. 

De stoffeerder kwam meteen voor vloerbedekking en 

keukenzeil en we zijn dezelfde dag nog met de verhui-

zing begonnen.

Onkruidveld

Aan het einde van ons straatje werd nog volop gewerkt 

en alles wat openbaar groen zou worden was bagger 

en zand; een normale kale nieuwbouwwijk. Op ons 

hoekje bleek dat nogal link. Alle ‘poten’ van de Koppen-

hoeve lopen dood. Maar op de plattegrond is goed te 

zien dat de straten tussen nummer 35 en 37 en num-

mer 1 en 2 schuin op elkaar aansluiten.  Het gevolg was 

dat auto’s over de prut van het ene naar het andere 

straatdeel reden, maar dat was dwars door onze voor-

tuin. Ik was eens nét met Ilse naar binnen toen er een 

busje door onze voortuin racete. Direct begonnen met 

afzetten met palen en draad en op de Zomerdijk vier 

volwassen perenbomen gekocht om als duidelijke bar-

rière langs de oprit te zetten. De voortuin is lang een 

onkruidveld geweest, dat een paar keer omgespit is en 

op een gegeven moment zijn we het onkruid maar als 

gras gaan maaien. We hadden namelijk nog geen idee 

hoe we die enorme voortuin gingen inrichten en daar-

naast was er ook weinig geld na de verhuizing. 

Koppenhoeve 37, de voorzijde van het huis van Yolanda en 
Wil van Zanten.

De achterzijde van Koppenhoeve 37.
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Veel kinderen

Er liepen geregeld kinderen in de ‘achtertuin’; er was im-

mers geen enkele afscheiding. Later leerden we die man-

netjes kennen als Joeri Lans en Taco Smit. Achter zijn wel 

vlug gras en een zandbak gekomen, zodat Ilse buiten kon 

rommelen. Dat we weer ‘buiten’ woonden, merkten we 

al vlug toen een loslopend paard achter de huizen langs 

kwam banjeren. Nooit geweten waar het  vandaan kwam 

of heen ging. De westkant van de Koppenhoeve had vrij 

zicht tot aan de Zomerdijk, want op de Schoutsplaats 

was de bouw nog maar net begonnen. Die openheid 

leidde ertoe dat we samen met buren bij menige storm 

’s nachts buiten te vinden waren om schuttingen te red-

den of zelfs bewust maar om te trekken als je te moe 

was. Ook dakpannen moesten ‘inrammelen’ en er zijn er 

de eerste jaren heel wat naar beneden gekomen.

Door de vele jonge kinderen in de wijk was contact 

maken met de buren makkelijk. Bijna alle jonge kinderen 

speelden op straat of in de prut. Moeders waren in die 

tijd bijna allemaal gewoon thuis en hielden de boel in 

de gaten. ’s Morgens kletsten we bij de bakkerskar van 

Schoutsen, vooral als er een blad warme krentenbollen 

in de wagen lag, en bij de winkelwagen van Willem Koe-

man. Iedere ‘poot’ van de Koppenhoeve werd een kliekje 

op zich. In ons stukje werd iedere verjaardag van kinde-

ren of ouders gezamenlijk gevierd en jarenlang gingen 

we met vier gezinnen tijdens luilak naar Slagharen.

Langzaam maar zeker werden de gemeenteperken in 

de Koppenhoeve aangeplant, grasvelden en grote zand-

bakken als speelplaatsen aangelegd. Wij hadden achter 

onze tuin de grootste met het huisje en de klimboom. 

Altijd gezellige reuring dus. Het was wat minder dat er 

soms brand gesticht werd in het huisje. Na jaren trou-

we dienst vermolmde de grote klimboom en braken er 

stukken af. Ik kreeg bijna eens ruzie, toen ik op een dag 

de scherpe restanten van een afgebroken tak afzaagde.

Na Ilse is ons gezin uitgebreid met nog twee dochters: 

Nina werd geboren in oktober 1976 en Lisa in novem-

ber 1981. 

Sneeuwfeest

Halverwege de jaren zeventig was de E10 (A7) een 

rustige weg en na de afslag Hoorn reed je meestal als 

enige de grote leegte naar het noorden in. Fietsen naar 

Hoorn deed ik via de Oude Hoornseweg en Kleine 

Zomerdijk, waar je de vrijwel lege ‘snel’-weg gewoon 

kon oversteken. In januari 1979 raakte de E10 geblok-

keerd door stuifsneeuwduinen en was het dorp inge-

sneeuwd. De vaders gingen naar hun werk, maar ieder-

een keerde bij de snelweg om en kwam naar huis. Twee 

dagen sneeuwvrij met alle gezinnen was natuurlijk een 

enorm feest en er is veel gebouwd aan sneeuwpop-

pen, forten en dergelijke.  Met aan de trekhaak van 

zijn auto een stuk of acht aan elkaar gebonden sleeën, 

reed een buurman een rondje Stolphoevelaan. Ik denk 

dat je tegenwoordig daarvoor wordt opgepakt, maar 

meelopende ouders en alle kinderen hadden reuze 

pret. Twee jaar later was het weer raak en hadden we 

weer ‘sneeuwfeest’. Het was iedere sneeuwwinter een 

gevecht tegen de goedbedoelde zoutstrooier, die de 

kinderen ter hoogte van nummer 33 probeerden tegen 

te houden. Daardoor lag hier altijd lang sneeuw met 

enorme glijbanen en sneeuwbouwsels. Sinds de komst 

van de sneeuwschuivers hebben we toch een nadeel 

van een doodlopende straat ontdekt: alles wordt recht 

vóór onze oprit geschoven. Dat is geen moedwil, het 

kan niet anders omdat de straat recht voor de oprit 

stopt, maar we hebben al heel wat keren die keihard 

aangedrukte sneeuwwallen weg moeten scheppen.

Kunststof

Zoals bijna alle huizen in de Koppenhoeve, is ook ons 

huis in die veertig jaar geregeld veranderd. Misschien is 

er nog een origineel huis te vinden, maar ik vermoed 

van niet. De woningen lenen zich dan ook perfect voor 

wijzigingen.  Een dagje met hamer en beitel slopen en 

alle binnenmuren liggen in de tuin. Eerst een dakkapel. 

Daarna de uitbouw van de woonkamer en een stuk 

van drie meter aan de garage. Jan en Piet Hes hebben 

Wil graaft een zandbak in de tuin. Achter hem de Schoutsplaats 
in aanbouw.

De huizen vanaf nummer 37, 1976.
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in die tijd in de hele Koppenhoeve aardig wat ver-

bouwd. Jaren later een schuin dak op de garage en de 

badkamer verplaatst, zodat die daglicht en goede ven-

tilatie kreeg. Schilderen hoeven we niet meer, want al 

het houtwerk is inmiddels kunststof en het aanvankelijk 

koude huis is nu goed geïsoleerd.

en nu nog steeds. Er komen opnieuw jonge gezinnen 

wonen en op straat spelen weer kinderen. Ook komen 

inmiddels volwassen kinderen terug naar dit wijkje; 

voor mij een teken dat het hier goed wonen is. Het 

is wel minder groen dan een jaar of vijftien geleden. 

Persoonlijk vind ik de ‘renovaties’ van het openbaar 

groen nog steeds niet geslaagd en gelukkig bleef het 

originele bosplantsoen rondom ons huis wel behouden. 

Het sprietige boompje, dat de gemeente in de voortuin 

plantte, is inmiddels een enorme eik en van de krom-

me, scheefgegroeide zwarte els op de hoek van de ach-

tertuin hebben we dit voorjaar afscheid genomen. Net 

op tijd, als ik de schade rondom na de storm van 28 

oktober 2013 bekijk. Ondanks dat alle drie onze doch-

ters inmiddels in het buitenland wonen, verwacht ik dat 

wij hier wel zullen blijven. De wijk, het huis, het dorp, 

alles is zo vertrouwd en wij zijn er heel tevreden mee. 

slalom je tussen de koeien door en zie je rondom de 

horizon. Ons platte en open West-Friesland is in alle 

jaargetijden zo mooi!

‘De koeien moesten weg, 
dat was verschrikkelijk’
Ina Broekhuizen-Slot

Ron Bakker woont op Koppenhoeve 41 samen met zijn 

vrouw Linda Bakker-Saal en hun kinderen Jelle en Fem-

ke. Ron was twaalf jaar toen hij met zijn ouders Sietse 

en Henny Bakker-Vreugdenhil en zijn zusje Ingrid in dit 

huis kwam wonen. Zij kwamen uit Voorburg.

‘Mijn vader werkte bij de Shell. Het bedrijf werd ver-

plaatst van Delft naar Amsterdam, dus de werknemers 

moesten verhuizen. Na Purmerend was Wognum de 

eerstvolgende halte aan de snelweg waar gebouwd 

werd. Deze wijk ging in de verkoop en een heel stel 

collega’s kocht hier een huis. Bijvoorbeeld Timmer, Van 

Gentevoort, Zwarts, Gleijsteen en Van het Kaar. De 

mannen konden met elkaar meerijden naar het werk.’

Rons ouders kochten als een van de eersten een huis 

De wijk met het prille groen in 1976. Hier de huizen 2 tot en met 20.

Volop speelgelegenheid in deze wijk met jonge gezinnen.
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Baby’s

De eerste baby die werd geboren op de Koppenhoeve 

was Muriël Nicolien van Vegten, dochter van Nico en 

Paulien van Vegten. Zij zag op 29 mei 1974 het levens-

licht. Muriël verhuisde in 1999 naar Hoorn. Hoe kijkt 

zij terug op haar jeugd in de Koppenhoeve?

‘Met een positief gevoel, ik heb een goede jeugd gehad. 

konden spelen. Ballen, blikkie trappen en zo. Ik speelde 

met de kinderen uit de straat, dat waren meestal ook 

kinderen van vrienden van mijn ouders. Elke en Evert 

Jan Koster bijvoorbeeld, Sabina de Busser, Doeschka 

van Hoogdalem, Saskia Martin. Nu kom ik zeker iedere 

week in de Koppenhoeve, want mijn moeder past op 

vrijdag op onze kinderen.’

En de nieuwste baby? Dat is Thijmen van Gellekom, 

geboren op 25 september 2013, zoon van Dave en 

Miranda van Gellekom. Sinds juni 2006 wonen Dave 

en Miranda op de Koppenhoeve. Dave is opgegroeid in 

Wognum, Miranda komt uit Langerak.

‘We zijn dik tevreden met ons huis. Het is hier heerlijk 

wonen en we zien zeker toekomst voor Thijmen in 

Wognum.’ 

Tamara en Mark Groot kwamen in maart 2013 wonen op Kop-
penhoeve 84. Zij zijn de nieuwste bewoners van de straat.

in de Koppenhoeve. De woning werd in november 

1973 opgeleverd. ‘Daarna zijn we hier elk weekend ge-

weest, doordeweeks zaten we in Voorburg. Ik kon daar 

dan de lagere school afmaken. In de zomer van ’74 zijn 

we verhuisd. Ik vond het fantastisch om op een dorp te 

wonen. Ik ben geen stadsmens. Toen we hier kwamen, 

liepen de koeien hierachter. Verschrikkelijk vond ik het 

toen de koeien daar weg moesten. Ik ging naar de lts 

en kreeg al gauw een kameraad die in een boerderij op 

de Kleine Zomerdijk woonde, helemaal top dus!’ Ron 

was niet de enige van zijn leeftijd in die begintijd. Ook 

bij de andere ‘Shellfamilies’ waren al kinderen.

Op straat spelen

In 1991 kochten Ron en Linda het huis van zijn ouders. 

Tot die tijd had Ron bij hen gewoond.

‘We zochten naar een woning, onder meer in Oost-

woud. Toen zeiden mijn ouders: jullie kunnen ook dit 

huis overnemen. Dat vonden we een goed idee. Zij 

verhuisden naar Hoorn, ze wilden wat anders. Wij heb-

ben niet verbouwd, maar wel alles geschilderd in eigen 

kleuren. We wonen hier naar onze zin.’

Linda is blij met de ruimte in de straat en rond het 

huis. ‘Er is veel groen, zoveel dat we onze overburen 

niet zien. We wonen aan een doodlopend stukje, dus 

het is hier kindvriendelijk. Er kan gewoon op straat 

gespeeld worden.

Ron is niet de enige die (weer) in de Koppenhoeve 

woont. Ook andere kinderen van eerste bewoners 

kwamen terug: Clemens Gleijsteen (op nummer 23) en 

Mirjam Schreuder (op nummer 14) bijvoorbeeld.

Nieuwste bewoners

De nieuwste bewoners van de Koppenhoeve wonen 

op nummer 84. Het zijn Mark Groot, Tamara Groot-

Jacobsen en Kilian Pereboom. Zij kregen op 1 maart 

2013 de sleutel en drie weken daarna betrokken ze 

hun huis. Mark is een Wognumer, zijn ouders wonen 

aan de Oosteinderweg. Hij vertelt: ‘We zochten in Op-

meer naar een huis, maar ineens dachten we: waarom 

kijken we niet in Wognum? We reden met de makelaar 

de Koppenhoeve in om naar een andere woning te kij-

ken, die te koop stond. Toen stopten we ook even voor 

nummer 84. En meteen hadden we het gevoel: dit is ’m!

Tamara is per 1 oktober gestart met haar bedrijf, dat 

ze de naam van haar nieuwe woonplaats gaf (zie www.

Koppenhoeve. ‘Er hangt hier een goede sfeer. We hebben 

een grote tuin, we huren ook nog een stukje grond van 

de gemeente dat aan ons erf grenst en daarachter is een 

het wordt steeds meer van onszelf. In het dorp zijn veel 

nieuwe dingen, zoals de scholen en het winkelcentrum. 

We zijn heel blij dat we hier wonen!’

Foto’s: Klaas Laan, Hans Bijman, Yolanda van Zanten, Kees 

Sijm, Tamara Groot, Ina Broekhuizen, Foto Beheer Systeem 

De Cromme Leeck.


