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Ontginning en afwatering van de Spanbroecker Kogge
Arie Bijman

Inleiding

Tot in de middeleeuwen is het gebied achter de 

Hollandse duinen bedekt met een veenpakket. 

Vanaf ongeveer 800 n.Chr. is men deze veenwilder-

nis gaan ontginnen. Het land ligt boven zeeniveau 

en de afwatering geschiedt via veenriviertjes van 

waaruit men het veen is gaan ontginnen. Rond 

1200 n.Chr. is een groot gedeelte van het veen 

verdwenen. 

Na de ontginning van het veen, rond 1350 na Chr., 

wordt het land door dijken beschermd. De afwa-

tering geschiedt door sluisjes tijdens eb. Het door 

zee omringde West-Friesland bevond zich in een 

hachelijke situatie. Het bestaan van de bewoners 

hing af van de veiligheid die de omringdijk hun kon 

bieden.

bestond uit de bannen Woggenhem, Watweyde, Span-

broeck, Opdam en Heinsbroeck. 

Wognum is al rond het jaar 900 ontstaan. Het was aan-

vankelijk een ontgonnen ‘eiland’ omringd door een ‘zee’ 

van wildernis.

De ontginningsrichtingen en volgorde van de ontgin-

ning van het veen zullen in dit artikel worden behan-

deld. Op de meeste plaatsen werden sloten evenwijdig 

aan elkaar gegraven. Echter ten westen van Wognum en 

ten zuiden van Spanbroek komen merkwaardige  waai-

erverkavelingen voor. Hoe deze waaiers ooit tot stand 

zijn gekomen en in welke richtingen het water wegst-

roomde tijdens de ontginning, komt in dit artikel aan 

de orde. Ook wordt in dit artikel aandacht besteed aan 

de eeuwenlange wateroverlast die dit gebied teisterde.

de zeespiegel ten opzichte van het land zo’n tien cm 

per eeuw stijgt. Dit wordt voor 6,5 cm veroorzaakt 

Afbeelding 1, de situatie omstreeks 800 na Christus.

De Spanbroecker Kogge, ook wel Wognummer of 

Zuidelijke Kogge genoemd, was een van de Vier Noor-

der Koggen. Op oude kaarten zien we dat deze Kogge 

Afbeelding 2, de situatie omstreeks 1350 na Christus.



35

Chr. wordt het Gat van Bergen gesloten.

Omdat de kleihoudende grond meer inklinkt dan zand-

-

versie. De lagere kreekgeul wordt de hogere kreekrug. 

Momenteel liggen de hogere delen van de kreekrug op 

0,50 m beneden NAP terwijl op korte afstanden het 

gebied 2 meter lager kan zijn. 

door het smelten van de ijskappen en 

voor 3,5 cm door daling van de bo-

dem in Noordwest-Nederland. 

-

geven hoe de daling van de grondslag 

ten gevolge van de ontginning verliep. 

Door het onttrekken van water aan 

het veen tijdens het ontginnen wordt 

het veen blootgesteld aan de lucht 

en gaat het oxideren waardoor de 

bodem steeds verder daalt. De afwa-

tering wordt door de bodemdaling 

steeds moeilijker. 

Ten noorden van West-Friesland is 

veel veen in de vroege middeleeuwen 

door de zee weggeslagen. Rond 1100 

n. Chr. komt de bedreiging van de zee 

naderbij. Het land is nog wel 

bedekt met een veenlaag en ligt daar-

door voldoende boven zeeniveau. 

Veenriviertjes kunnen 

het overtollige regenwater gemak-

kelijk naar zee afvoeren. Hier en daar 

worden terpen opgeworpen om 

veilig te kunnen wonen. 

Aangenomen wordt dat rond het jaar 1200 de ont-

ginning grotendeels is voltooid. Dijkaanleg wordt een 

noodzaak ter voorkoming van landverlies bij storm-

vloeden. Omstreeks 1250 vormt de Westfriese Om-

ringdijk een aaneengesloten geheel. Het water wordt 

bij eb geloosd door sluizen in de Omringdijk. 

Rond het jaar 1500 gaat het lozen bij eb steeds moe-

ilijker en wordt windbemaling noodzakelijk. Rond 1850 

wordt stoombemaling een meer betrouwbare mogelij-

kheid voor bemaling waardoor veel windmolens 

verdwijnen. In de twintigste eeuw wordt door voort-

gaande techniek stoom als krachtbron vervangen door 

diesel en vervolgens door elektriciteit.  

Door het onlangs ingevoerde op afstand bediende, 

computergestuurde peilbeheer zijn nu vrijwel alle wa-

terproblemen opgelost.  

De kreekrug 

Gedurende de periode van 3000 tot 1000 v. Chr. is 

West-Friesland een waddengebied. 

Tijdens vloed stroomde het water met een hoeveel-

heid zand- en kleideeltjes het gebied binnen. Bij eb 

stroomde het water weer terug maar met achterlating 

van een deel van de klei. Geleidelijk vernauwt de opening 

naar zee zich tot het Gat van Bergen. In de laatste fase 

worden de kreken met kleiig zand gevuld. Aan beide 

zijden van de kreken zijn de afzettingen meer kleihoud-

end. Deze gebieden waren oorspronkelijk hoger dan de 

met zand gevulde getijdegeulen. Rond het jaar 1000 v. 

De grafiek laat een combinatie zien van de daling van de bodem (grondslag), de stijging van 
de zeespiegel en de manier waarop het overtollige water wordt afgevoerd.

De Waddenzee in West-Friesland en in de Kop van Noord-Holland met 
het Zeegat van Bergen rond het jaar 1500 v. Chr. Bewerking door Arie 
Bijman.
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Onderzoek naar de ontginning

Er zijn geen schriftelijke bronnen over de tijd van de 

ontginning bekend. Om inzicht te verkrijgen in het ver-

loop van de ontginning waren tot nu toe oude topograf-

ische kaarten de belangrijkste hulpmiddelen. Deze zijn 

van een veel latere datum dan de ontginningstijd maar 

de meeste sloten zullen niet veranderd zijn. Archeologis-

che vondsten, kerkenlijsten en oorkonden met jaartallen 

verschaffen nuttige aanvullingen. 

Maar ook geologische informatie, kaarten met hoog-

telijnen en kaarten met gemeentegrenzen kunnen een 

beter inzicht verschaffen. Absolute zekerheid over 

het verloop van de ontginning zullen we nooit krijgen. 

Vooral de chronologische volgorde zal onduidelijk blij-

ven.  

In het midden van de vorige eeuw komt de ontginning 

van West-Friesland onder de aandacht van geografen 

van de Universiteit van Amsterdam. Lange tijd gaat 

men ervan uit dat tijdens de ontginning in het over-

grote deel van West-Friesland een kleipakket aan de 

oppervlakte ligt. In 1958 wordt door Edelman de ver-

onderstelling geopperd dat West-Friesland tijdens de 

middeleeuwen geheel bedekt was met een veenpakket. 

Omdat er veen onder oude gebouwen en onder dijken 

wordt gevonden, wordt tegenwoordig algemeen aange-

nomen dat deze stelling juist is. 

Omdat West- en Noord-Nederland bedekt waren met 

een dik veenpakket, was bewoning alleen mogelijk op 

de zandgrondgebieden achter de duinen, op Wieringen 

en op Texel. 

Rond het jaar 700 ontwikkelt Medemblik zich als han-

delscentrum. Dit is mogelijk door zijn gunstige ligging, 

namelijk nabij het Flevomeer en aan het veenriviertje 

de Middelleek. Vanuit de Middelleek werd begonnen 

met ontginning. Al gauw bereikten de ontginners een 

wat hoger gelegen plaats, een uitloper van de kreekrug, 

waar zij droger konden wonen. 

Aangenomen wordt dat omstreeks het jaar 800 de 

ontginning op grotere schaal begint. 

De periode van 900 tot 1100 n. Chr. wordt geken-

merkt door droogte. Rond het jaar 1000 heerste er 

hongersnood in West-Europa. De zandgronden worden 

door de droogte en zandverstuivingen  onbruikbaar 

waardoor er dringend behoefte aan nieuwe akkers 

ontstaat. Vanuit de duinstreek en via veenriviertjes 

trekt men het moeras in om het in cultuur te brengen. 

De laatste jaren is onderzoek naar klimaatveranderin-

gen actueel geworden. Uit tal van onderzoekingen blijkt 

dat in de middeleeuwen op het noordelijk halfrond 

op veel plaatsen droogte heerste. Hoewel er hierover 

voor Nederland slechts weinig informatie bekend is, 

mogen we aannemen dat men toen ook in Nederland 

veel last van droogte zal hebben gehad, gezien de vol-

gende onderzoeksresultaten:

- Opgravingen door Anthonie Heidinga in het onder-

gestoven vennetje van het Kootwijkerzand wijzen op 

droogte in de tiende eeuw.

- De kroniekschrijver van het klooster Quedlinburg 

in de Harz schrijft: ‘In het jaar 994 heerste er zo’n 

gebrek aan regen, dat zowel in de poelen de meeste 

vissen stierven, als op het land de meeste bomen 

volkomen verdorden en de (veld)vruchten en het 

vlas verloren gingen. Tevens  droogden op de meeste 

plaatsen de weilanden zo uit, dat het leek dat ze door 

vuur waren verteerd. In heel Saksen volgde een hon-

gersnood.’ (De Harz is slechts 300 km verwijderd 

van Nederland dus zal het hier niet veel anders zijn 

geweest).

 - In augustus 2012 hebben B. Christiansen en F.C. 

Ljungqvist een uitgebreid onderzoek gepubliceerd dat 

gebaseerd is op informatie over ijskernen, boomrin-

gen (dichtheid en wijdte), sedimenten in meren en 

zeeën, historische records, grotten en pollen. 

-

rende de laatste 2000 jaar op het Noordelijk Halfrond. 

Over het algemeen bestaat er een relatie tussen tem-

peratuur en regenval. Beide worden beïnvloed door 

atmosferische circulatie. 

de periode 900 tot 1100 n. Chr., de tijd dat de ontgin-

ning in West-Friesland volop aan de gang was. 

Door de droogte wordt het veen op de hoogste delen 

van het veenlandschap toegankelijk en de ontginning 

mogelijk. Blijkbaar was dit ook bij Wognum het geval. De Kromme Leek, 2008.
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Dit dorp ligt midden op de toen nog door een veen-

pakket gemaskeerde hogere kreekrug en het gebied 

was waarschijnlijk via de Kromme Leek bereikbaar. 

Archeologische vondsten tonen aan dat rond het jaar 

900 er al mensen in Wognum woonden. 

Vanuit de abdij van Egmond, die in 960 wordt gebouwd, 

leveren de monniken een grote bijdrage aan de ontgin-

ning van het veengebied en het tot stand komen van 

kerkjes in het veen.

Op de kerkenlijst van de abdij van Echternach wordt de 

naam Wokgunge in 980 voor het eerst geregistreerd. 

Op een lijst van de Egmondse abdij wordt Wadway in 

1080 en Spanbroek in 1125 genoemd.  

De eerste kerkjes in Hensbroek en Obdam zijn waar-

schijnlijk rond 1120 gebouwd. Wognum is dus al een 

eeuw eerder dan Wadway ontstaan en zelfs anderhalve 

eeuw eerder dan Spanbroek. 

De organisatie van de ontginning 

In West-Friesland verliep de ontginning op initiatief van 

vrije boeren. In Zuid-Holland gebeurde het in opdracht 

van de graaf van Holland en in Utrecht in opdracht van de 

bisschop van Utrecht. Aanvankelijk begon de ontginning 

vooral vanuit natuurlijke waterlopen. De sloten werden 

enkele keren verbreed en dieper gegraven om het veen 

verder te ontwateren en het water naar zee af te voeren. 

Een verlaging van het waterpeil van 0,5 tot 1,0 meter 

was nodig om een zode te vormen waardoor deze min 

of meer in staat was mens en dier te dragen. Als het 

grondwaterpeil voldoende was gezakt, kon het land 

voor akkerbouw in gebruik  worden genomen, vooral 

voor het telen van graan. 

Rond de tiende eeuw werd de houten haakploeg vervan-

gen door de ijzeren keerploeg waardoor de bewerking van 

de zwaardere gronden mogelijk werd en er dieper kon 

worden geploegd. Door het toepassen van het drieslagstel-

sel waren er minder misoogsten en ontstond er een gevari-

eerder voedselaanbod. Ook werd in die tijd het ossenspan 

langzamerhand vervangen door paarden met halsters.

In vrij korte tijd ontstaan er talloze bannen (dorpjes). 

Problemen met waterafvoer zijn er dan nog nauwelijks 

omdat het land boven zeeniveau ligt.

Maar terwijl de ontginning in West-Friesland volop aan 

de gang is, wordt tijdens stormen het Vlie steeds bre-

der en ontwikkelt het zoete Flevomeer zich geleidelijk 

tot een brakke Zuiderzee. Rond Wieringen verdwijnt 

veel veen en ook ontgonnen land raakt verloren door 

woeste golven. Om zich te weren tegen de dreiging van 

de zee tijdens stormen, was samenwerking vereist. Ban-

nen verenigden zich tot koggen en de koggen verenig-

den zich tot ambachten om zich gezamenlijk tegen de 

zee te beschermen door het bouwen van dijken.

Rond het jaar 1000 zijn er vier ambachten gevormd.

Aanvankelijk vormden de Kromme Leek, het Leeker-

meer en het Wognummer meer (het latere Baarsdor-

permeer) de grens tussen de Vier Noorder Koggen en 

Drechterland. Het water stroomde toen nog vrijelijk 

door de Kromme Leek naar zee. In latere tijden kon 

de Kromme Leek heel breed worden vanwege slechte 

waterafvoer waardoor veel land van Drechterland 

onder water kwam. Ter bescherming van dit gebied 

werd de Zwaagdijk aan de zuidkant van de Kromme 

Leek aangelegd. De Zwaagdijk werd daardoor toen de 

nieuwe waterscheiding tussen de Vier Noorder Koggen 

en Drechterland. 

Aangenomen wordt dat de ontginning van  West-Fries-

land rond het jaar 1200 was voltooid. 

Temperaturen in de 
laatste tweeduizend jaar 

op het noordelijk half-
rond buiten het tropisch 

gebied. Bron: 
Climate of the past.
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Het stroomgebied van de Kromme Leek

In Tussen water en wind, 25 jaar Waterschap Westfriesland 

staat een kaartje dat de ontwatering  van het veenland-

schap rond het jaar 1000 n. Chr. aangeeft. Volgens de 

maker van dit kaartje vormen veenstroompjes vanaf 

Spanbroek, de Spiermer (Wogmeer) en de Oude 

Gouw samen met het water van de Baarsdorpermeer 

bovenlopen van de Kromme Leek die in oostelijke 

richting stroomt. 

De Spiermer heeft waarschijnlijk nooit bestaan. De 

Oude Gouw is vanuit Ursem gegraven. Het water 

stroomde daarom in de tegenovergestelde richting 

naar de Schermer. Het water vanuit Spanbroek en van 

de Baarsdorpermeer is waarschijnlijk ook nooit in de 

Kromme Leek terechtgekomen.

Dit kaartje is in diverse publicaties overgenomen. Dit 

is een voorbeeld hoe een idee een eigen leven gaat 

leiden. 

Kaart van West-Friesland. De donkere lijnen geven de scheiding van de vier ambachten weer. In de ambachten liggen de bannen. 
Bron: Wikipedia.

Ontwatering van het veenlandschap rond het jaar 1000 na Chr.Smalle ontginningssloot haaks op de bewoningsas, tussen 
Grote Zomerdijk en Oude Gouw.
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Waaierverkaveling

Ten zuiden van Spanbroek en ten westen van Wognum 

-

mig verkavelingspatroon. De meningen verschillen over 

hoe deze waaiers ooit tot stand zijn gekomen en hoe de 

ontwatering van dit gebied heeft plaatsgevonden.

Verklaring van De Cock

De Cock geeft  in zijn dissertatie de volgende verkla-

ring voor de waaiers. De ontginners kwamen op een 

punt waar zij in de verte hoge veenruggen zagen. Zij 

besloten toen om de sloten daar loodrecht naar toe 

te graven. Het hoogste gebied zou dan bij de A.C. de 

Graafweg zijn gelegen omdat de verkaveling vanuit het 

zuiden daar stopt.  

Ook meent hij bij het zuideinde van Hensbroek en de 

Noorddijk een waaierverkaveling te zien. 

Hij concludeert dat dit op drie 

stroompjes wijst die een af-

watering in westelijke richting 

hebben via Obdam. We mogen 

veronderstellen dat De Cock 

zich er niet van bewust was 

dat er rond het jaar 1000 een 

droge periode is geweest waar-

door in de hogere gebieden het 

veen toegankelijk kon worden. 

Met de aanname dat alleen van 

laag naar hoog ontgonnen kon 

worden om het water naar 

achteren weg te laten stromen, 

had hij een uiterst moeilijk 

probleem om het ontstaan 

van de waaierverkavelingen te 

verklaren. Door echter aan te 

nemen dat een hoog gebied wel 

toegankelijk kon worden en 

daar ontginning kon plaatsvin-

den, komt er een eenvoudige en 

voor de hand liggende verklaring voor het ontstaan van 

een waaierverkaveling.

De dikke lijnen, die De Cock als waterafvoer op zijn 

kaart weergeeft, zijn in het slotenpatroon op de to-

die de ontginners bij het ontginnen hebben gevolgd, 

zullen niet volgens de dikke lijnen op zijn kaart hebben 

gelopen. Welke routes de ontginners hebben gevolgd 

om bij het begin van de waaiers te komen, wordt door 

hem niet vermeld. 
Het is duidelijk dat de in zijn kaartje aangegeven Weere-

sloot en Noordgouw-Oude Gouwe essentieel voor de 

ontginning en afwatering van het hele gebied zijn geweest.

Het ontstaan van de waaierpatronen zoals De Cock die 

bedacht heeft, is ook om praktische redenen niet mo-

gelijk. De afstand tussen het begin van de waaier en het 

hoogste punt bij de A.C. de Graafweg is ongeveer twee 

kilometer. Het is onmogelijk om in een ruig gebied op die 

afstand een verhoging van een paar meter waar te nemen. 

Geen landbouwer begint doelbewust met het ontginnen 

van een perceel met een puntvorm. Een rechthoekig per-

ceel is immers veel praktischer om te bewerken. De au-

teur is daarom van mening dat de ontginning niet bij de 

punt van de waaier is aangevangen maar begon vanaf de 

andere kant en bij de punt eindigde. Dit wordt in het 

volgende hoofdstuk verduidelijkt. 

Studie van het ruilverkavelingsgebied ‘De Gouw’ 

door A.P. Bouwens

Bij het opstellen van de ruilverkavelingsplannen wordt 

de manier waarop  de oorspronkelijke verkaveling tot 

stand is gekomen, weer actueel.  A.P. Bouwens neemt in 

zijn scriptie over het ruilverkavelingsgebied ‘De Gouw’ 

de gedachtelijn van De Cock over. Ook doet hij dat 

in het artikel in het jaarboek van het Westfries Ge-

nootschap van 1985. Hij voegt eraan toe dat er bij de 

Langereis tijdens de ontginning waarschijnlijk ook een 

hoge veenrug ligt omdat de twee grote ontginnings-

blokken Hoogwoud en Niedorp elkaar hier naderen. 

Een topografische analyse van W.A. Ligtendag

-

ginning en waterhuishouding tot het jaar 1400 van het 

gebied Midden-West-Friesland. Dit gebied komt gro-

tendeels overeen met de Spanbroecker Kogge. 

Hij onderzoekt een drietal mogelijkheden voor de 

ontginning maar komt niet tot een voorkeur voor een 

meest waarschijnlijke mogelijkheid. Hij handhaaft het 

Waaierverkaveling en de veronderstelde waterafvoer naar J.K. de Cock.
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idee van De Cock over de waaierontginning bij Span-

broek en Wognum maar hij verwerpt het idee van De 

Cock van het bestaan van een waaier tussen Hens-

broek en Ursem.  

Ligtendag kiest voor het wegstromen van het water 

naar de Wogmeer tussen het zuiden van Zandwerven 

en het noorden van Spierdijk, hoewel hij zegt dat hij 

daar geen duidelijke aanwijzingen voor heeft.  

De ontginning van Wognum

Wognum is het oudste dorp in zijn omgeving. Door ar-

cheologische vondsten is bekend dat Wognum al rond 

het jaar 900 bewoond was. 

Op de kerkenlijst van de abdij van Echternach wordt de 

naam Wokgunge in 980 voor het eerst geregistreerd. Op 

een oorkonde uit 1063 wordt vermeld dat de kapel van 

Woggunghem een dochterkerk is van de kerk te Heiloo. 

Er bestaat een veronderstelling dat het woord Wog-

num afkomstig is van een persoonsnaam. 

Het is ook niet onmogelijk dat er een verband bestaat 

tussen de namen Wognum en Wogmeer en het Engelse 

woord ‘bog’ (wet spongy ground) wat dus veen bete-

kent. Het woord bog heeft een Keltische oorsprong. 

In het Nederlands zijn er vrij veel woorden die uit het 

Keltisch afkomstig zijn. 

De medeklinkers b en v zijn in de loop der tijd verwis-

selbaar. De vraag is of de v en w ook verwisselbaar zijn. 

Woggunghem zou dan woonoord in het veen beteke-

nen. Wogmeer betekent dan veenmeer.

Rond het jaar 900 begint de twee eeuwen durende 

periode van droogte. Door de droogte stagneerde de 

veengroei waardoor de toplaag veraardde. Door de 

droogte wordt ontginning van het veen op de hoogste 

delen van het veenlandschap mogelijk. 

Wognum is zo’n hoog gebied. Wognum ligt midden 

op een hoog gedeelte van de kreekrug. De met veen 

bedekte kreekrug is daar breed en moet toen al ruim 

een meter hoger geweest zijn dan de met veen be-

dekte omgeving. Echter de veengroei op de kreekgeul 

die kreekrug werd, is pas als laatste begonnen en zal 

daarom daar minder dik zijn geweest. 

Door de combinatie van de droogte en de hoge ligging 

was het mogelijk dat de ontginning in Wognum eerder 

kon beginnen dan in de omrin-

gende gebieden. Echter, hoe was 

het mogelijk om in dit gunstige 

gebied te komen? Waarschijnlijk 

kwamen de ontginners via de 

Kromme Leek bij de kreekrug 

tussen Wognum en Zwaag. 

Door verkenning via het hogere 

en drogere veen boven de rug 

ontdekten zij het grote gunstige 

gebied bij het huidige Wognum.

Het ontginnen vanaf een hoog 

gebied heeft echter ook een be-

perking. Tijdens het graven van 

de sloten op de kreekrug vloei-

de het water naar de rondom 

gelegen lagere gebieden waar 

het afgevoerde  water stag-

neerde. De ontginners konden 

daarom niet verder. De ontgin-

ning bleef beperkt tot het 

                                  hogere deel van de kreekrug.

Waaierverkaveling bij Spanbroek en Wognum.

Bewoningsas de Oude Gouw in Wognum.

In Wognum ontstaan drie bewoningsassen. Een as loopt 

naar het oosten, richting Nibbixwoud. De tweede as, 

de Oude Gouw, loopt in zuidelijke richting maar raakt 

daar snel in een lager gebied waardoor de ontginners 

in het water vastlopen en dus moeten stoppen. 
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De derde as, de Westeinderweg, gaat eerst in noord-

westelijk richting en buigt daarna in een wijde boog af 

in westelijke richting naar Wadway. 

Tijdens het ontginnen wil men het liefst de sloten 

haaks vanaf de weg graven maar men wil ook graag de 

sloten evenwijdig aan elkaar graven om rechthoekig 

kavels te krijgen. In de wijde boog is dit niet goed te 

combineren. Er ontstaat een tussenvorm, een bijzonder 

ontginningspatroon. Aan de ‘buitenkant’ van de boog 

werden de meeste kavels breder maar aan de ‘binnen-

kant’ van de boog werden de meeste kavels smaller 

waardoor het markante waaierpatroon werd gevormd.  

Wadway ligt aan de zuidrand van de hogere kreekrug. 

Het terrein is daar lager en dus nat waardoor de ont-

ginning ook hier stagneerde. 

Wognum bleef gedurende de eerste periode door het 

omringende zeer natte moeras een beperkt gebied. Je 

zou kunnen stellen het een ‘eiland’ was dat omringd werd 

door een ‘zee’ van onontgonnen ontoegankelijk veen.

Door oxidatie van de resten van het veen daalde het 

maaiveld en het ontgonnen gebied werd natter. Enkele 

sloten werden door de ontginners dieper gegraven om 

grond te verkrijgen voor het maken van miniterpjes 

waardoor hun woningen op drogere grond konden 

worden gebouwd. 

Vermoedelijk begon de Kromme Leek aanvankelijk aan 

de oostkant van de met veen bedekte kreekrug maar is 

hij in westelijke richting verder gegraven om het water 

ten zuiden van Wognum weg te kunnen laten stromen 

waardoor de percelen konden worden verlengd. 

De ontginning vanuit Ursem via de Oude Gouw naar 

Wognum vond veel later plaats. Ursem wordt in 1083 

voor het eerst genoemd. De waaier van Wognum be-

stond toen allang. 

De drie bewoningsassen in Wognum.

Sloot tussen Grote Zomerdijk en Rijndijk.
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Samenvatting van het ontstaan van het Wognumer waaierpatroon

Hypothese van De Cock Hypothese van Bijman

Veen niet toegankelijk Veen toegankelijk door droogte

Ontginning van laag naar hoog Ontginning van hoog naar laag 

Geen beperking vanwege waterafvoer      Beperkt gebied vanwege waterafvoer

Water wordt afgevoerd via Obdam           Water wordt niet afgevoerd via Obdam  

Ontginning vanuit stroompje Ontginning vanaf bewoningsas

Veenrug in een boog Bewoningsas in een boog

Veenrug bij A.C. de Graafweg Noordrand kreekrug bij A.C. de Graafweg  

Ontginning eindigt in Wognum Ontginning begint in Wognum

Wognum ontstaat laat Wognum ontstaat vroeg (900 AD)

Ontginning van Hensbroek, Obdam, Kaagpolder 

en Spanbroek

-

terslange Weeresloot tussen het gebied dat later De 

Waert werd, en de wipbrug bij Spanbroek. De ontgin-

ners kwamen vanuit het westen en groeven deze sloot 

vooruit om alvast zoveel mogelijk water te draineren. 

Vanuit de Weeresloot worden alle sloten parallel aan 

elkaar gegraven. Bij de Wipbrug ging het tracé vermoe-

delijk verder via de Hooge Wijzend (tussen Spanbroek 

en Opmeer) tot aan de Achterwijzend. Hier kwamen 

ontginners op de kreekrug terecht die bij Spanbroek 

het hoogst is. Spanbroek werd laat ontdekt omdat het 

vanuit het verlengde van de Weeresloot gebeurde en 

niet vanuit een veenriviertje zoals bij Wognum.

Een nieuwe zienswijze voor de 
ontginning en de afwatering.

Kaagmolen met gemaal in 
de Kaagpolder, Opmeer, in de 
namiddag.
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Opvallend is dat de sloten vanuit de 

Kaag dwars over het wat hoger gelegen, 

ook met veen bedekte Zandwerven 

werden gegraven. 

Bij Hensbroek zijn bij de Weeresloot 

restanten van bewoning gevonden. 

Blijkbaar verliet men later de drassige 

positie aan de rand van de Weeresloot  

om op een wat hogere plaats droger te 

kunnen wonen. Zo ontstaat een bewo-

ningsas van Hensbroek naar Spanbroek. 

Deze loopt in noordoostelijke richting. 

De weg van Spanbroek naar Wadway 

gaat na een wijde boog in zuidoostelijke 

richting. Ook hier zien we de combina-

tie van de wens om evenwijdige sloten 

te graven maar ook om sloten haaks op 

de weg te graven. In deze wijde boog 

ontstaat ook hier het zo markante 

waaierpatroon.

De wegen vanaf Wognum en vanaf 

Spanbroek komen in Wadway onder 

een hoek bijeen. Hier ontstaat een 

onontgonnen driehoekig stuk land dat 

aanvankelijk wat lager was en waarschijnlijk te nat voor 

graanteelt maar wel geschikt voor het ‘weyden’ van 

vee. De oude naam was Watweyde. De naam Wadway 

wordt ook verklaard als doorwaadbare weg.

Ontginning van Opmeer en Hoogwoud

Vanuit het centrum van Spanbroek worden twee we-

gen in noordelijke richting aangelegd, de Pade en de 

Middelweg. Opmeer ontstaat hier als eerste. Vervolgens 

ontstaat Hoogwoud wat noordelijker. 

Vanaf de genoemde wegen worden er alleen maar pa-

rallelle sloten gegraven. Gaat bij het ontginnen het ter-

rein wat naar beneden, dan kan het water gewoonlijk 

via dwarssloten zijwaarts wegstromen. Op deze manier 

ontstaat er een gigantisch groot blok met evenwijdige 

kavels tussen de Langereis en Abbekerk, een afstand 

van ongeveer 10 km. De rechthoekige kavels die zo 

gevormd worden, zijn het meest praktisch om te be-

werken. 

De kreekrug vormt een waterscheiding. Het water 

ten noorden van de kreekrug stroomt in noordelijke 

richting naar de Zuiderzee. Het water van het gebied 

ten zuiden van de kreekrug, de Lage Hoek, stroomt in 

zuidwestelijke richting.

Naambord ‘Wadweide’ op de boerderij van de familie 
Boots aan de Spanbroekerweg 222, Spanbroek. 


