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De Wognumsebuurt 
 

Het blijft een boeiende bezigheid om je te verdiepen in de geschiedenis van onze buurt. 

We beginnen dit keer met een blik búíten onze buurt: De Wognumsebuurt, oorspronkelijk 

geschreven als Wognummerbuurt. We komen de naam van dat buurtschap al tegen rond 1600 

bij de vermelding van een tapperij, eigendom van ene Gerrit Allertsz. Woggenum. Dat ver-

klaart meteen de wonderlijke naam van Wognummerbuurt, hemelsbreed ruim 20 km van de 

plaats Wognum vandaan. Anderhalve eeuw later, in 1751, lezen we over de erven Klugt: 'Ze 

verkopen een huijsmanswoning staande aan de Wognummerbuurt even buijten deze stads 

Geesterpoort'. Wognummerbuurt staat ook vermeld in het "Alphabetisch register van alle 

bewoonde oorden des Rijks" uit 1850. Daarin staat dat bij de volkstelling van 1840 werd 

geconstateerd dat er 7 huizen stonden, en dat er 43 inwoners waren. Op een topografische 

kaart uit 1850 komen we ook de naam "Wognummerbuurt" tegen, maar in 1923 verandert dat 

in "Wognumschebuurt". En tegenwoordig schrijven we het als "Wognumsebuurt". 

 

De scheiding tussen het Blaeustraatkwartier en de Wognumsebuurt wordt gevormd door het 

water van de Houtvaart. De Houtvaart is een onderdeel van Schermerboezem. Dat is een 

enorm stelsel van vaarten en kanalen in Noord-Holland dat zich uitstrekt van Den Helder tot 

het Noordzeekanaal en van de duinvoet tot het IJsselmeer. Het voert al het overtollige regen-

water van een groot deel van Noord-Holland af. Het niveau van het water is meestal 50 cm 

onder NAP, maar in tijden van veel regenval kan het met enkele decimeters stijgen. Dat is 

goed te zien aan de nieuwe houten schoeiingen van de natuurvriendelijke oevers die dan 

onder water verdwijnen. 

De Houtvaart die langs de Nicolaas Beetkade loopt voert het grootste deel van de overtollige 

neerslag af van de Egmondermeer, met nog een aantal andere polders. Zelfs water uit de buurt 

van Heiloo, Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef wordt door onze Houtvaart afgevoerd 

naar het Noordhollands Kanaal, en dan naar Den Helder om daar op de Noordzee geloosd te 

worden. Hetzij door spuien (bij laag water), hetzij door malen met het grote gemaal De Hels-

deur (als het zeewater te hoog staat om op natuurlijke wijze te spuien). 

 

De Houtvaart zoals die nu langs de Nicolaas Beetskade loopt, heeft daar niet altijd gelegen! 

Hij had oorspronkelijk een heel andere loop. Maar bij de realisatie van Uitbreidingsplan West 

begin dertigerjaren van de vorige eeuw, toen het Blaeustraatkwartier en daarna het Rem-

brandtkwartier werd ontwikkeld, is de vaart over een afstand van maximaal zo'n honderd 

meter verlegd. En met de hand allemaal! Draglines en kranen kwamen er nog niet aan te pas. 

 

Op bijgaande kaart van Google Maps heb ik de huidige Houtvaart met een dikke zwarte lijn 

weergegeven, het vroegere verloop van vóór 1930 met een dikke streepjeslijn. 

 

 



 

Twee oude topografische kaarten laten de omlegging van de Houtvaart in 1931 en de ontwik-

keling van onze buurt en het Rembrandtkwartier ook goed zien: 

 

   
Links een kaart van ca. 1923 en rechts een kaart van ca. 1950.  

 

Wat viel er te beleven op de Wognumsebuurt in de vijftiger jaren van de vorige eeuw? 

Allereerst de bebouwing langs de Bergerweg. De spoortunnel was er nog niet. Het verkeer 

perste zich over een nauwe spoorwegovergang: 

 

 1954 
Collectie Regionaal Archief Alkmaar / FO 1000148. Maker onbekend 

 

Maar dat was nog niet het ergste: tussen de spoorbomen bevonden zich diverse sporen van 

een gedeelte van het rangeeremplacement. Het verkeer moest vaak eindeloos wachten tot het 

rangeren voorbij was. Ik herinner me dat nog goed: was eindelijk de locomotief met een paar 

wagons of goederenwagens uit beeld verdwenen en dacht je dat de bomen omhoog gingen, 

maar nee hoor, vijf minuten later kwam de locomotief weer terug om andere wagons op te 

halen…. En maar wachten! 

 

Langs het spoor liep een sloot, en daarlangs liep de Fabrieksweg. Hier een foto van de 

Fabrieksweg uit 1910, gezien vanaf de Bergerweg. Boven de huisjes uit steekt de hoge 

schoorsteen van de conservenfabriek van Hoogenstraaten: 

 



 
Collectie Regionaal Archief Alkmaar / RAA012003433. Maker onbekend 

 

We hebben ook een mooie luchtfoto van deze fabriek, uit 1923: 

 

 
Maker onbekend. Collectie Jan Hooijberg 

 

Achter de fabriek loopt de nog niet verlegde Houtvaart, en helemaal rechtsboven zien we een 

boerderij aan wat later Nicolaas Beetskade zou gaan heten. 

Oorspronkelijk was dit een stoomfabriek voor strokarton, opgericht in 1882. Met zelfs twee 

schoorstenen. In 1890 werd het een stropakpapierfabriek. Tot 1892. Toen werd het roer omge-

gooid en werd de fabriek ingericht voor productie van verduurzaamde melk. Maar dat hield na 

twee jaar al weer op. In 1902 werd het de fabriek voor verduurzaamde levensmiddelen van 

Hoogenstraaten, met de naam "Kennemerland". 

De naam Hoogenstraaten wordt vaak verkeerd gespeld, met één o of met één a, en heel vaak 

met het woordje "Van" ervoor. Maar zó staan ze in het telefoonboek van 1915: 

Hoogenstraaten & Co., voorheen W., N.V. Ned. Fabr. v. verduurzaamde levensmiddelen 

Dus zonder "Van" en met dubbel o en dubbel a. Hun telefoonnummer bestond uit drie cijfers: 

110. In de telefoongids van 1950 is de naamvermelding hetzelfde, nu met de toevoeging van 

het adres; Fabrieksweg 16, en inmiddels is het telefoonnummer viercijferig geworden: 4545. 



 

 
Deze foto (uit een reclamefolder) toont de jam-fabriek in 1903. Bron: Collectie Regionaal Archief 
Alkmaar / FO 1010052. Maker onbekend. 

 

In het hoogseizoen werkten er ongeveer 65 mensen. En sommige buurtbewoners hadden 

"thuiswerk", door in hun huiskamer met het hele gezin kistenvol boontjes af te halen. 

 

In 1937 lezen we onder de kop "DIEFSTAL VAN BLIKKEN CONSERVEN" in de Leeuwar-

der Courant: 

De rechtbank te Alkmaar heeft heden de losse arbeiders M. en P. uit Alkmaar en den hande-

laar K. uit St. Pancras wegens diefstal van eenige- duizenden blikken conserven uit de fabriek 

van de firma Hoogenstraaten te Alkmaar veroordeeld resp. tot 2 jaar en 6 maanden, 2 jaar en 

1 jaar gevangenisstraf. 

Dat waren nog eens straffen! Daar moet je tegenwoordig een moord voor doen. 

 

In de Tweede Wereldoorlog werd de hele fabriek geruïneerd, want de Duitsers hadden hem 

gebruikt om uit wortelen vitamine A te maken voor de soldaten. In de hongerwinter was de 

fabriekshal in gebruik als gaarkeuken, waar surrogaatvoedsel werd verstrekt aan noodlijdende 

Alkmaarders. Er werd "vissoep" verstrekt, gekookt uit graten en viskoppen… 

Maar na de oorlog werd de zaak werd hersteld, en veel machines vernieuwd. Het centrale 

drijfwerk werd vervangen door allemaal aparte elektromotoren.  

 

 Foto E.Z. Zo'n blikje bevindt zich ook in het Regionaal Archief 



 

Behalve conserven produceerde Hoogenstraaten ook blikken nasi en bami. Toen wij ons huis 

op de Nicolaas Beetskade in 1973 betrokken, stonden er in de kelder nog een paar blikjes nasi 

en bami. Een ervan heb ik geschonken aan het regionaal archief, de andere heb ik zelf be-

waard. Bij de meeste is er van het etiket niet veel meer over. Van de inhoud denk ik ook 

niet…. 

 

In 1963 staat er in De Telegraaf onder de kop Geen belangstelling voor Hoogenstraaten het 

volgende bericht: 

Van aandeelhouderszijde was er voor de jaarvergadering van Hoogenstraaten totaal geen 

belangstelling. Ondanks de natte zomer wordt een normaal seizoen verwacht. De verkoop van 

bami en nasi, een bijprodukt van Hoogenstraaten, is tamelijk stabiel, terwijl de verkoop van 

soepen achteruit gaat. In deze branche heerst een vrij scherpe concurrentie. 

 

En zo zag de Fabrieksweg er in 1960 uit. De huisjes stonden er toen nog steeds. We zien weer 

de hoge schoorsteen van Hoogenstraten. Helemaal rechts aan de rand de portalen van de 

bovenleiding en in de verte een seinhuis: 

 

 
Maker onbekend. Collectie Jan Hooijberg 

 

Nu nog een foto van de bebouwing op de Wognumsebuurt langs de Bergerweg: 

 

 
Maker onbekend. Collectie Jan Hooijberg 



Op de voorgrond café Liefting. Vlak voor de zijgevel loopt naar rechts de straat die toen 

"Wognumschebuurt" heette. 

Links, boven de daken van de huisjes, zien we de daken van de huizen aan de Nicolaas 

Beetskade. 

 

In de zeventigerjaren is de bebouwing op de Wognumsebuurt gesloopt. Ook het fabriekscom-

plex. Jaren lang volgde een braakliggend terrein. Er was een groot grasveld, een paar slootjes, 

bomen en een trapveldje. Kortom een prachtig stukje natuur. Het Blaeustraat-, en Rembrandt-

kwartier en Bergerhof pleitten voor het behoud als stadspark, en verzetten zich tegen de 

komst van hoogbouw, want de gemeente had grootse plannen voor de ontwikkeling van het 

gebied: een kantorencomplex op A-locatie. 

Maar eerst profiteerde de jeugd van het braakliggende terrein, vermaakte zich op het trapveld 

en aan het eind van de zomervakantie werd er de JOL gehouden 

 

 Foto E.Z. 
 

 



 

   
Foto's E.Z. 
 

Bovenstaande foto's zijn uit 1976. Wie herkent de twee voetballende jongens? 

Onderstaande foto's zijn uit 1978. Ziet u bekenden? Meld het ons. 

 

 Foto E.Z. 
 



 
 

   
Foto's E.Z. 
 

Maar het jarenlange verzet van de buurt tegen bebouwing haalt niets uit, en er verrijzen 

kantoren. Eind tachtigerjaren begint de bouw. Eerst het GAK (Gemeenschappelijk Admini-

stratie Kantoor) dat later UWV werd, en een kantoor van Coopers en Lybrand, nu Dekra, en 

tenslotte 't Hooge Huys, later Reaal en nu Vivat. 

 



 Foto E.Z. 
 

 Foto E.Z. 
1989, het GAK-gebouw in aanbouw. 
 

 
1990. Links het gebouw van Coopers en Lybrand, tegenwoordig Dekra (Claims and 
Expertise BV). Foto E.Z. 

 

Wat tot op de dag van vandaag een ernstige tekortkoming is gebleken, is het niet aanleggen 

van parkeergarages onder de kantoren. Hoewel de gemeente het wel met de bewoners eens 



was dat de gebruikelijke parkeernorm voor kantoren zou moeten worden gehanteerd, vond de 

provincie dat op een locatie zó dicht bij het station, ervan mocht worden uitgegaan dat de 

meeste werknemers wel met het openbaar vervoer zouden komen. Niets bleek minder waar, 

en na ingebruikname van de kantoren stroomde de buurt vol met geparkeerde auto's. Gelukkig 

is daar met de invoering van bewonersparkeren wel een eind aan gekomen. 

  

 


