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\ if}t=,}ri" tt KOEORAS' zoo heette reeds op,,de Kaerte van 't Koegras,

R f#_fti$ ,,geleegen tusschen Wieringen en Wieringcr-Waerdt,

-Ë lïl*lrl.:k ,,ziipe en callants-ooge en de Huys-duyne gemeeten
#r$\lffià ,€n geteekent.in 1ó57. door DtRcr AenesrEq Secre.

@.iit*'X ,,taris in de Heerlickheyt van Cattants-ooge en in't
,,kooper gebraght by FnEDERtcK oe Wtr, ao. 1672" - een Westelijkdeel

van de Zuiderzee met hare eilanden, gorsen, slibberige zandgronden en aangïenzende duinen;

en deze oppervlakte door jarenlange eb en vloed tot een geheelen schorgrond aangewassen

en zóó voor beweiding geschikt gemaakt, is in l8l8 door den aanleg van den Koegras-

zeedijk ingepolderd gervorden.

Doch betrof die inpoldering alleen het Zuidelijk gedeelte -, het zoogenaamde Buiten-

veld -, tot op de hoogle van ,,de Kooi"; daar reeds te voren de Noordhoek van dit

Dornein door den Nieurven Sandijck (nu den Verloren dijk) mctdedaaraanOostelijk

en Westelijk aansluitendc Nollen en Hooge gronden van de zee was afgescheiden.

De geschiedenis nu van dien l'{ieuwen Sandijck met zijn ,,Noordhoek", waarin

de plaatsen Schooten, de Garst en Quelderdu|Ír - ook óp de oude kaart

voorkomende - zijn gelegen, en eerle beschrijvinf van den overgang der Corsen en Buiten-

gronden in Koegrasland ligt buiten dit bestek. Hier is het de bedoeling alleen, om een

beknopt verhaal te geven van wat er tusschen 22 October 1849 en 5 Juni 1872 ter plaatse

is voorgevallen; met eene beschrijving daarna van den in 1B?3 gereglémenteerden potder

,,het l(oegras" tot op dezen tijd.

De ,,Donreingoedercn", groot 3375 Bunders met 3 roeden cn 02 ellen - men rekende

nog niet met Hectaren enz. mct de daarop gcstelde boerenrvoningcrr, zijn op de te



Alkmaar gehouden Domeinveilihg van den 22 October 1849, door Mr. PrrreR Loonuryr,

koolrman te Schiedam, in massa gemijnd op /676.A00, tvaarCoor, met de strijkgelden a{

/3811 ten laste van den kooper, en dc kosten van overdracht ad ÍIUAA, de geheele

koopsom op /ó89.951 moet worden gesteld.

Na dien aankoop werd door den Heer Looeul.;r het beheer daarover aan zijn schoonzoon

Jhr. À/tr. CoRruerls vAN FoREEsr ie Heiloo opgedragen en koos deze zich den HeerJ. SweRveR,

Opzichter van 's Rijks' Waterstaat te Alkmaar, tot administrateur, waarna door beiden met

de óntginning cn verbetering van de bezitting zoo krachtig is begonnen en voortgegaan,

dat reeds op het eind van 1852 de ttavolgende rverken rvarell ten uitvoer gebracht:

lo. de aanbouw van 19 kapitale Boerenwoningen ; _

2", het graven van de hoofdvaarien, zijnde: de.Callantsooger-Vaart, de Middetvliet, de

SchooÍvaárt, de Midden-Vaart en de Doggersvaarl; te zamen lang 18.900 M,; in
den bodem breed 3 À't.; wijd op derr walerspiegel van A. P. 11.30 M. en diep

onder dat peil 2.08 M.;

3o. de aanbouw van twee steenen schutstuizen, tot afsluiting van het buitenwater en

tot het naar eisch vatr omstandigheden in verbinding UrengJn van de vaarien met

het Noord-iloÍlandsche kanaal, die sluizen diep 2.08 M. - A. P. op den drempel;

met openingen van 4 lvl. en kotkwijdte van 15 M.;

4o. de aanbouw van:

* twee bruggen over de sluizen, lang 8.20 M. en wijd tusschen de leuningen 4.50 M.;
n. de loopbrug tegenover de school, lang 13.50 M. en wijd tusschen de leuningen

1.05 M.;

c vier groote bruggen over de vaarten, lang l5 M. en r'.,ijd tusschen de leuningen 4 M.;

D. een kleine brug in den Doggersvaartweg op 1000 M. afstand van den Strooweg;

^ 5o. de aanleg van de wegcn langs de vaarten, alle breed 10 M.; tusschen de Àtliddelvliet

en den Duinweg voor de Callantsoogervaart aan weerszijden, zulks met de weg-

. slooien dienende tot afscheiding van wegen en pachthoeven;

óo. het graven van 15.300 M. scheislooten tusschen de verschillende perceelen; alle in
den bodem breed I M.: diep 1.20 - A. P. en wijd 4 M. ter hoogte van hêt

maaiveld;

7o. het leggen in de hoofdrvegen van 6 groote duikers, ieder lang iZ t*. en wijd
50 bij ó0 cM.; alsmede van 24 kleine duikers;

8o. het .maken van de noodigste dammen, scheringen, hekken en van grond- en

.'greppelwerk over het geheele veld.

En bleef er nu bij zóóveel spoedig uitgevoerd werk nog veel onafgedaan over, - in

18Ó0 was toch al het voorgenomene voltooid en waren er intusschen nog 10 kapitale

Boerenwoningen verrezen; zoodat toen reeds dezelfde 54 Boerenplaatserr in geregelden

gang waren gebracht, die in 1B?4 onder de Erven van den Heer P..Looeurp zijn verdeeld

geworden.

Van den Veestapel is in de oude Verslagen niets anders genoteerd dan,,dat die 1849

,,op de 25 bocrderiien 772 koeien, 153 paarden cn 2812 schapen teldg in 18ó0 was

,,geklommen tot 1077 koeien,22l paarden cn 32ó9 schapen", doch die opgaven zijn te
weinig in overeenstemming mct den in dierr tusschentijd vermeerderden en verbeterden

toestand, dan dat daaruit een juiste conclusie van dcn voorui{gang, \t'àt den landbouw-

toestand betreft, zou kunnen worden gctrokl:cn.

Als beterc tnaatstrf hicrvan kan de verhooging der pachtsommen gcldcn, die telkens

voor vijf jaar bedongcn, navolgenderwijze s{aarr gcnoteerd:



in IB49 lol een gezarnenlijk bcdrag van
in lB54-1859-lBo4 crr .r869 rot eerr gezarrrcrrrijk bedrag 

'an.

f 2t.000

,, 57.000 en
voor dcrr termijn van Ig70_?4,, ,, 

. 
,t ,, ,, . ,, gZ.gO0

waaruit volgt, dat legcttovcr dc groote uitgavcn tot verbetcring, cJic rrit 4c nota,s en
verslagctt Ilict zijn {e pracciseercn' cen mecr dan viercJubbèr inkomstenlrcctrag kan worclen
gccons{atcerd; zoodat hieruit toch tot een gunstig succès op tle ontJernemirrg kan worden
besloten.

Nog is hier te vermelderr en op te merken:
l"' dat bij'koopacte van 2 December 1855 tusscherr dc Duinrvaterleiding-maatschappij

Íe Heldcr en Níeuwe Dielr en Mr. PtrreR Loonur;rgesloterr, omstreeks vier Hectaren
van lrct Koegrasterrein der GrafelijkheidsduÍnen voor den prijs van /ló50.-- aan
genoemde Maatsclrappij zijn afgestaan.

2' Dat bij de acte van scltenking van 15 Juli t85g door Mr. prErEn Loonur.;r een
stuk grond van die duínen, groot 7l aren, 94 centíaren, aan de gemeente Helder
voor hare begraafl:laats is overgedragen, erí

3n' dat bij koopacte van 22 Januari l8ó3 tusschen de Coïnnrissie voor de Staats-
spoorwegenl handelcncle voor den Staat der Nederlanden, en de gezamenlijke
eigenaren van het Koegras (zijnde de Echtgenoote van Mr. prrreR Looeur.,r,
Vrouwe conNelte Àlnrntloe vAN DER Pnurr intusschen op den g December lg5g
overledcn), eene oppervlakte van 18.51.13 H.A. voor den aanleg van den Staats-
spoorweg Alkmaar-Helder aan dcn Staat voor den prijs van f 2372g.gais aÍgestaan,
in welken afstand de perceeten 25,27,'40, 41, 42, 43,4g,4gen 50warenbetrokken.

En de opmerking is:
dat er in dít éerste tijdvak op het Koegras geen enkele brand is voorgevallen; telvijl

er in de laatste '25 iaar behalve de sluiswachtersrvoning, de woningen op de perceelen
^ 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16,17 (deze 3 maal), lg, lg, 22,23,24,29,30, 31, 33, 36, 3g, 41,

44, 45, 46, 48, 52 en 54, alle door brand zijn vernield; zoodat dan ook de Assurantie-
Maatschappij ANonÉ DE LA PoRre te Arnhem, brj wie scdert lg49 de Koegrasgebouwen
waren verzekerd, in 189ó de assurantie-contracten heeft opgezegd.

En'nu vangt met het overlijden van den Heer Mr. PtmeR Looeurlr, op den 5 Juni1872, voor het Koegras het Potdertijdvak aan; doch worde het eerste hier mer een paar
aanhalíngen uit oude Koegrasstukken besloten, te weten:

,,Den l2 Juni I849 adviseerde de Burgemeesler te Hetder ailn den Minister van
,,Financiën, om de perceelen van het Koegras toch voorat niet in ééne massa te koop aan
te bieden, als niet in het betang van de Schatkis! noch in dat van de bewoners en ook
,,niet in het belang der verbetering van den grond. Voorts nog, omdat een zoo groot bezit
,in één hand niet anders dan schadelijk en in strijd met de betarigen van het algemeen
,,zou kunnen werkent, en

in 18Ó0 werd door wie de vroegere toestanden had gekend, met verbazing en met groote
vreugde uitgeroepen i

,,Eere den man, in wiens hand het Koegras is gevallen !

Hij rvorde als voorbeeld tot navolging gesteld !,,

*ÊrÈ$\ffi/4+tr"*



Op het overtijden vatt 'Mr. PtrreR Loonutlr volgde de

perceelen of l;oerettplaatsen en daarop dcn 31er Jatruari 187'1 de

acht kinderen, te weten:

DE TAXATIL..

taxatie van elk der

toescheiding aan

AANMERKINOEN.

Dc iuistheid van deze taxatie is
al dadelijk gebleken bij den verkoop
in 1875 van'het r/, deel, t. w. der
perceefen 24, 47, 43, 46,49, 5l err

52, rvaarvan de opbrengst nog daar-
boven is geweest, doch toen was
de rvaarde der landerijen in top
en daarna is die sterk gedaald, zoo-
als dit uit de later plaats gehad

heUUeádË verkoopen trlijkt, te weterr:
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Door dczc vcrdeclíng zou eigenaardig dc behoefrc aan rcgeling dcr nreer uílecntoopende
belangen op dett voorgrórld komen' cn zoo was rceds bij bcsluit der staÍen van Noord-Hollancl varl de' 4 Juli lB73 ecn Bíjzonder Reglcnrcnt van Bestuur voor cren porder
vaslgestcld (latcr bij besluit van 8 November lBz8 gcwijzigd), \\,aarop naar de daarbijgestelde voorschriftcn clr op initialief van Jhr. Mr. C. vnn FoRmsr van Heiloo het eerslePolderbestuur is gcconstilucerd nrct Jhr. Mr. Drnx vÁN FoRrrsr ars Voorzirter, Jhr. Mr. coRNelrsvaN l=oHrcsr en de Heer Jirru Loopuvr als Leden en MeRrNusJorre,.*NesïreLeals Secretaris-
Penningrneestcr en zondcr Collegie van Hoofd_lngelanden.

De vaslstellirrg van de Keur voor den PolcJer volgdc Íoen zoo spoeclig mogelijk e'reeds ol) dcn 2Ó'te" Attgttsttts lB74 rverd die afgckorrcrigd; rnaar daarentegen kon de

llrarac]tt 
op den Poldcr van de wegen, walercrr, bruggen, duikcrs en sluizen met deslulswachlerswoningen, die had bchoorcn vooraf te gaan, voor de rvoningen eerst den

l7d"o April lB75 en voor de andere eigerrdommen eerst clen 20sre'r Januari Igzz rvordentot stand gebracht.

Tal van daarbij in acltt te nemen formaliteitel stonden d,it ,transport zoo langen tijd
. in den weg.

Íntusschen vvas den lgdcn Januari 1874 de Heer F. J. Knrrorn, Hoofd-opzichter vandcn waterstaatteAlkntaar, tot Polder-o1lzíchter aangesteld en rneenden het Bestuurell stemgcrc'ch{igdc lrlgclatttlett alvast rrrei de onclerhorrdsrvcrken, iu het bijzonder nret de
beharding van de wegen' een begin te mogen, ja te moeten maken, en wer :

ín rB75 van den catantsoogervaartwcg.oostdeer tot aan
den Middelvliet, lang . l3ó2 M.

" 187Ó vatt den Doggersvaartweg-Oostdcel tot aan den Midtlet-
vriet'en den aansruite.den Middervrietweg tot aan
de Spoorbaan, te zarneu hng . . 2065 ,,,, rB77 en rBTB van den Middetvrietweg van de Spoorbaan {ot
aandeCallantsoogervaarl,tang. .5426,,' Door werken aanreg van beharde wegen micrden in en croor den
polder heen behoorrijke aansruitingen ten Zuiden en ren Noorden' aan dcn Rijkskanaarrveg waren verkregen ; docrr bij zoovere
andere behoefterr ars waarin ook spoedige voorziening werd
vereischt, moest de voortzetting van dit werk voorarsnog wortren
uítgesteld om eerst weer

,' lB9ó te wordenopgenomenmetdievanden schoorvaartweg, rang2277 ,,

'' 1897 van den Doggersvaartweg van den Middervriet tot aan
de brug in dien rveg bij plaats of perceel No. 52, lang. . 2060 ,,

" 1898 van den cailan tsoogervaartweg -zuidzijde tnsschen
den Middelvliet- en den Duinweg, lang . 2260 ,,,, lB99 van den schoorweg tusschen den l(anrarweg en den Mid-
delvliet, lang . . 2000 ,,

" 1900 van den Àriddenweg tusschen'Middervrieten den Duinweg, rang 2270 ,,,' l90l van den cailantsoogervaartweg-Noo rdzijde tus-
schen den Middelvliet en den Duinweg lang . 2260 ,,. ,, 1902 van den Doggersvaartweg lusschen de brug in dien
weg bij perceel No. 52 en den Strooweg, lang. 1000 ,,waardoor de bchardíng dcr porderwegerr rvas vortooid over..,.,. r.ngË*nlizffi.



Maar daar buiten den polder, aan zijn westelijke grerrs bleef hetaas ! de oude ioestand
van dett Rijksduinweg onveranderd; niettegenstaande zóóveel aanzoek tot verbetering jaren
na jaren door; zoodat de aansluitíng dáár van dc vier nu beharde olrgaande polderwegen,
mel den Helder ten Noorderr en Callantsoog ten Zuiden, geheel voorbcreid, doch door de
regeering voorbijgezien en dus niet verkrcgen werd.

Op het laatste request evenwet van November l90l is nog geen beschikking gegeven
en belanghebbenden r'leíen zich thans meer dan te vorcn nret een eindelijk gunstig succès.

Maar zoo dwaalde ik oP eens van ltet begin tlezer geschíedenis naar het einde af ;
doch dit was tot beter overzicht van het gchcel, waarom naar dit.voetspoor nu verder de
afzonderlijke overzichten volgerr van

A. de o1;volgende Lcden van het Bestuur,

B. de opvolgende Beanrbten en Bedienden,

C. de uitgevoerde bijzonderc werken, en

D. wa{ verder op het Koegras betrekkelijk, belanfrijk mag hecten.

A. Het Bestuur enderging de volgende veranderingen:
in 1875 loco Jhr. À{r. C. van Foreest, licl en t, Mr. Joharrnes Hcnricus Loopuyt te

Oosterbeek.

' l87Ó loco M. J. Tiele, Secretaris cnz. en naar elders vertrokken, Cornelis Egbert perk
te Anna Paulowna.

" 1879 loco lvtr. J. H. Loopuyt,lid en f, Dr. Johan Christiaan Humnrelte's-Gravenhage.
, l8B0 loco Dr. J. K. Humnrel, lid enf, Dr. Christiaan Joannes Vaillant te Schiedanr.

' 1893 loco c. E. Perk, Secretaris enz. f,Jeile Jelles te Anna paulowna.

" 1894 loco.J. Loopuyt, lid, t, pieter Loopuyt te Schiedam.

^_-
B' " 1877 loco P. J. Krieger, opzictrter, eervol ontslagen, J. P. Schenk teWieringerwaard.

" lÓ01 loco J. R. Schenk, Opzichter, cervol ontslagen, H. O. Th. Mann te pctten.

, 1874 aanges{eld als sluiswachter te cailantsoog \í. p. wognum.
, ,, u D u D HelderC.Ruiter.
, 187ó loco G. Ruiter I C Klein.

, lB77 loco C Klein, vertrokken, J. Dekker (12 April).

" lB78 loco W. P. V/ognum, vertrokken, D. Mosk (l November).

Voorts:

in lB77 als vast Wegwerker Warner Raven (ll Juni).

" 1902 als 2. Wegwerker Cerrit l(anrping (t Januari).

C' " 1875 het stellcn en maken van 4 duikers ter vervanging van vier houten bruggen
over de Bermsloot (Oostelijkc poldergrcns).

" 1B7B de herbouw van dc door brand vernielde sluiswachtersworrii.rg te Callantsoog, en

' I BB5 ell I 88Ó lret verdicpen van de Sloot, gerneerrte Callantsoog, dienende tot
afscheiding van de Oostclijk gelegen pcrceelen l, 2, 3,4 en 5 rnet die daartegenover aan
de Westzijde, Ó, 7 en 8; zulks tot op 2.09-A. P. en het brcngen van die sloot tot op
ecn wijdtc vart B À{. (waterslliegel v.z.), met cem bodenrbreeclte van 2.50 À/t.; een en andcr
trtct tle llcdoelirrg om dczc walcrleidíng, <iie reecls cloor rie blrrg van dcn Callanlsooger-
v:tartwcg in dirccte verbinding stortd mct dcn Mic'trjclvliet, r,oortaan ook voor dc scheenvaart
tocgankclijk tc makcn; en



D. Ví/aaroncler dan te bcgrijpen:

lo' dat cr ilt den Noortltl'cslltoek van pcrcccl 46, tcgenovcr pcrcccl 50, ecn oud
Kcrkllof is gewecst, ttog te lttrkcnrrcrr aan dc wat hooge ligging cn aan de bij ontgraving
gevonden duidclijkc sporen van cene geregerc.|e begraafpraaÍs.

En voor dc rvonittg van No. 50 ligt een oude blauwc steen, rvaarin hct jaarrncrk 1250.
À'laar of er verbatld bestaat tusschcn dicrr oudcn sÍcerr rnct den naam van perceel 50

,,de Scltootcll", ell hct Kcrkhof, claarvan is uit dc archiefstukken .iet geblcken.

2"' dai vóór den aanlcg vatl het Noordzcekarraal hel Noord-Ííollanclschc kanaal cle
groolc watcr"r'cg was llaar Atnslcrdant, en dal voor tlc ballas(erij voor de zeeschcpen ecrst
de uitgcgravett stortgroltclcn viin hct kanaal hcbllen gedicud, rnaar daarna daarvoor de
Nollcn cn hoogc gronden van ltet Koegras, in de orrmiddellijkc nabijhcicl van het Nicuwe
Diep gelegen, irr gurrstig.e aarrnrcrking zijn gckomen. ,

En zoo u'erd door lÁr. P. Loot'uvt met Ceb'J,rruzrNte Hcldervoorde jaren lgó0-lgz0
gecontractcerd tot afvoerittg vatt ballastgrond uit het Ko'egras fegen ccn jaarlijksclren
koopprijs van / 1000.- en is dit contract daarna met den Hcer H. J. Jnr.rzeru Sz. tot3l Decernber 1630 gecontinueerd tegen eene jaarlijksche contlibutic aan de KoegraseÍgenaren
van f 2000.-.

In dit 20-jarig tijdvak zij' eerst de gunstig geregcn schotwailcn
rveggevoerd; daarrra de Nollen varr l(rvelderbeek, waarirr t{e woning van
lag onrsloten en laatstelijk een gedeelte van den Vcrloren Dijk in perceel
eene lengle van 300 Meters.

van de vaarten

perceel 43 geheel

39 gelegen, over

3o' dat krachtens Kon. Besluit vatt l3 Mei lB80 tot de onteigening door den Staat
van 99,54,00 H.A.' duingrond ten name van Dr. J. K. Hur,rner, is overgegaan, op welk'besluit een proces is gevolgd, dat bij arrest van den Hoogen Raad van den zd* Juni l8gl
rnet toewíjzing der concrusie van den onÍeigende is beëindigd.

Hierontirertt wordt nog opgemerkt, dat wel als eenig motief van het besluit cle
verbetering van hel fort Kíjkduin is aangegeven, maar dat de strekking geen andere is
geweest', dan oln in het bezit te geraken van de duinvlakte het zoogenaamcle ,,Caatje,,, als
zijnde dit het eenige geschikte terrein voor de exercitiën en de schietoefeningen der
militairen van de stelling l{eldcr.

4o' dat het zoogenaamde Schoolpad, le voren een particulier overpad bíj vergunning,
in l8B3 door den polder is aangekocht om als openbare weg te worden aangelegd en
thans ook als zoodanig op den teggcr der wegen voor de gemeente Helder onder N.. 3n
voorkomt, en dat in 1899 de weg is behard en ook van de loopbrug over den Middelvlíet
legenover de school een rijbrug is gemaakt, van afmeting gelijk aan de andere groote
bruggen, waardoor nu.ntidden in den polder van uit den Rijkskanaalweg een derde groote
toegangsweg is verkregen.

5o' dat in 1839 de herzienittg voor den polder varr dc belastbare opbrengst der
ongèbotrrvde eigendommcn heeft plaats gehad, maar dat hieromtrcnt niet onopgemerkt
mag rvordcn gelaten, dat voor lret dus vastgesteld bedrag rvel nagenoeg de juiste rvaarde
dcr pcrceelett, rvat ltttnne kwalitcit beircft, is in acht gcrloÍnen, maar dat claarbij met de
afgclegen ligging geen rekening schijnt tc zijn eehoudcn, zoodat tot nu toe een waarcle.
bcpalirrg der Perccclcn lllar derr nraatstaf van de gestcldc belastbarc opbrenqst zcker ri, tc
lroog is gcwccst.



B

óo. Dat in het jaar l8gl op perceel N". 16 op den hoek van den Midclelvliet en den
Callantsoogcrvaartweg de eerste kaasfabriek is opgericht ,,De Eerstcling".

7o. dat ín lBsl-1893 de zoogenaamde Spoorwcgzaak heeft gediend, die cle navolgende
geschiedenis hecft:

Bij koopacte van 22 Januari 18ó3 hiervoren genoemd, r'erbond zich de Commissie
voor de Staatsspoorwegen, handclcnde in naam en ten belrocve van dcn Staat, tot tret

ntaken en onderhoudcn en bedicnen van den publieken overweg over clen spoorweg in
den Doggersvaarlweg, doch verzuilndcn de contractanten om gelijk bcding te maken voor
dcn spoorweg in den Middelvlietrveg, die als openbare weg Ín rrièis van dien Doggcrs-
vaarlweg verschilde, en zoo rvcrd bij de koopacte voor tlien Middelvlietweg slechts eerr

recltt vall overgangsweg verleend met gelijke condities varr ondelhou<j enz. als voor nog
zes andere parliculiere overlraden en ovefwegen was bedongen ten belroeve van pcrceelen

land aan den eigenaar behoorendc, díe door den spoorweg rverden doorsneden.

Dit verzuim evettwel is in de eerste jaren van de spoortvegexploitatie onopgemerkt
gebleven.

Voor het onderhoud dcr hekkeu varr afsluiting van den overweg rverd door de eígenaren
der toen nog onverdeelde Koegras-Cemecnsclrap behoorlijk zorg gedragcn ; dat onderhoud
ging met de overdracht in 1877 varr de wegen aan den poldcr, op den polder over, en

over den last om bij het passeeren daar ter plaatse, hctzij met rijtuig of te voet, de hekken
te moeten opetlen en sluilcn, werd niet gcklaagd. Alleen liet die sluiting wel eens Íe
wenschen over en dit mag dan voor de spoorwegdirectie de aanleiding zijn geweest tot
eene rechtsvervolging iegen den Voorzitter varr het Polderbestuur,,wegcns tret niet behoorlijk
afsluiten van den spooroverweg bij het naderen en voorbijrijden van een trein", waaraan
een Proces'verbaal van den 3"n November 1890, tegen dien Voorzitter door een spoorweg-
beambte opgemaakt, was voorafgegaan.

Het daarop gevolgde straflrroces, ook tegen dien Voorzitter gevoerd, is in eerste
instantie met ontslag van rechtsvervolging en in appel met vrijspraak beëindígd.

Doch dit was niet het slot vatt de geschiedenis, want daarop heeft de directie van de
Hollandsche lJzcren Spoorrvegmaatschallpij dien openbaren weg 60 dagen lang afgesloten
gehouden.

En op al de deswege ingedierrde klachten, requesten en vertoogen volgdc eerst den
lScn Maart 1892 te 7 uur namiddags het navolgende telegram:

Veu FoRresr, Voorzitter Polder Koegras.

Weg wordt morgen heropend.

VeN Bosse.

En nadat tocn, bij het voornenren der Spoorwegdirectie om de afstuiting van dc
hekken met trekboomen op een af sland van ó0 M. uit tevoeren,doorslemgerechtígdc
Ingelanden was besloten, orn dit gevaar zoo mogelijk cloor een bijdrage in de kosten
af te rvenden, is de beruchte historie met dc'navolgende overeenkomst beëincligd, te weten:

Ttrsschen

l. den Mirrister van Watersiaat, Handel cn Nijverheid, als vertegenwoordigelrde dcn Staat;
2. de Hollandsche lJzeren Spoorwegmaatschalrpij, vertegenrvoo'rOigd door haren Raad

van Administratie en

3. dcrr poldcr Koegras, vcrteqenwoordigd rloor zijn Voorzittcr cn Sccrctaris, tc zanrerr
in dic liocdanighcid het Bcstrrur reltrcscnlcercnde;

is hct volgctldc ovcrccngcl<onten, tcr bccirrcliging van dc gcrczcn gcschillcn popcns



rvordt gekruist door dctt aan dctt polder ,,Het Kocgtas" in cigendonr bchoorenden

Middclvlietrveg.

I. Het betrvistc recht van openbaren overweg wordt erkend.

ll. De Hollandsche lJzeren Spoorwegmaatschappij vcrbindt zich tot het makeir,

onderltoudert en bcdicttcn vall de afsluiting van dicn o\.crweg over den Middelvlietweg

overeenkomstig de bestaande reglementen.

IIÍ. De polder ,,Het l(oegras" verbindt zich om als bijdrage in de kosten van die

bervakirtg jaarlijks aan de Hollandsche IJzeren Spooru'egmaatschappij eene som

van f 75.- te betalen; deze overeenkomst treedt op 1 Januari l8q3 in werkíng, enz.

8. Dat bij Besluit van Cedcpuleerde Statcn van den l8'n Maart 1894 de tigger der wegen

voor de gemeente H e ld e r is vaslgesteld, rvaardoor de na te noemen poldenvegen onder
direct toezicht zijn gebracht van Cedeputeerde Staten zelven en van Burgemeester en Wet-
houders der Oemecnte, te weten i .

de weg van de Hetdersche SIuis tot aan den Middelvliet 
"n 

'de'Middelvlietrveg tot aan

de Callanlsoogervaárt als No. I ;

de Callantsoogeruaartweg Noordzij tot aan den Duinweg No. 2;
de Schoolvaar{weg tusschen den Middelvlict en den Duinweg No. 3;
dc Schoolweg tusschen den Middelvliet en den Rijkskanaalweg No. 3n;
de Middenweg van den hoek À{iddelvliet tot aan den Duinweg No.4; en

de Doggersvaarlweg van den Middelvliet tot aan den Strooweg No. 5.

9. Ook zijn in 1894 in het Koegras militaire verkenningen gedaan met het oog op
inundalie-verdcdíging, en is namens het polderbestuur aan den Commandant der Stelling

" Helder vergunning gegeven orn 7 peilschalen in de vaarten te plaatsen, maar is claarbij aan

Z'H.E.A. te kennen gegeven, dat buiteir het gcval van oorlog geen inundatie of opzetten

van het boezemwater kan worden toegelaten.

10. Dat in 1898 door het Oemeentebestuur van Callantsoog aÍln het polderbestuur
een voorstel is gedaan tot den aanleg voor gemeene rekening van een .geheel nieuwen

weg, van den Noord-schinkeldijk, door het zoogenaamde Callantsoogerveld aan den Koegras
Middelvlietweg aansluitende, welke communicatie-verbetering, die over eene leng{e van
1200. M. buiten den polder zou zijn gelegen en dig náar de plannen van het Cemeente.
bestuur, in onderltoud geheel ten laste van den polder zou worden gebracht, - ats voor
den polder te bezwarend, onaannemelijk is geacht.

11. Dat in het jaar 1900 op perceel N". 4l
kaasfabriek is opgericht ,,De Eendracht" I en

12. Dat in 1q01 íot de vergrooting van de

Hare geschiedenis mag belangrijk genoeg heeten

worden vermeld.

aan derr Middelvlietweg een tweede

school in lJet Koegras is overgegaan.

om hier nog met een enkel woord te

Bij de behoefte aan onderrvijs op de 25 boerenplaatsen van het Koegras, destijds

Domein, is in 183ó door de belanglrcbbenden J. Noor c.s., na ovcrleg nret het Gemeente'

bcstuur, van ccn houten directiekeet een schoollokaal gemaakt, in onderhoud bij belang-

hebbenclen cn vraarin door het Bcstuur aan clen schoolmcestcr H. DnenNHoLrwER de leiding

van 30 leerlingen rverd opgedragen.



Daal'lla is mcester J' I-Íorsrrr- in 18'lt clcn lrecr DeaRlrrrouwrn opgevolgd en is er vandien eerstcn schooltijd nict vccl anders te vcrnrelderr, darr dat het lokaal hcel prinritief crrvoor niet ntccr dan 40 l<inclcrt'rl was aangclcgd; ook dat al spoedig mociiijl<lretlcn ovcrhet onderhoud van de keet zijrt gerezcn. orrder anderen. wanneer de kírrc.leren van belarrg-hcbbendcn de scltooljarcn tvarcn ontwasscn, u,aardoor creze zich niet langer tot me<jc-
onderhoud verpliclit rekenden, alsook bij de toclaÍing van lecrlingcn $,ier ouders of on'cr-mogettd of orrrvillig waren ont itt het ondcrhoud bíj re dragen, enz. enz. en het feit ,,dat
"de cemeente lJelder tot op <lcrr huidigcn dag nret /50.-. <loor lreÍ Rijk rvordt gcsubsidiëcrd

"voor ltet ondenvijs aan dc kittdcren rvier ouciers aan de boorclen van het groo{e Noord-
"Flollandsclt kanaal rverkzaant zíjn", vindl wellicht irr die nrocilijkheden zijn oorsprong.

Doch in IB70 zou dic toestand verbeteren.
ldet eene bijclrage van I1000.- van Mr. PrrmR Loonul.;r le schieclam in de koste'van aanbouw' werd cloor cle cctncente Íot de sticlrting van een nieuw flínk steencn

schoolgebour'"' besloten, ruinltc biedende voor 90 kinderen en met afgescheiden onderwijzers-woning. - '
Daarbij stelcJc- <lc hcer Loonr;t.;r dc voonva".d.r ,,dut uJn het orrclerrvijs in dezc

"scltool ten alleí tijcf e ook door cle kincleren uit het Koegras onder de gemcenÍe callantsoog
,,gcbruik zorr kunncn gemaakt rvorden.,,

lntusschen rvrs to{ lBB2 ondcr mecster Horsrrr het getal Ieerlingen tot T0geklom'icn,
rvat de aanstclling van een hulponclertvijzer noodig maakte.

Daarna zijn ais hoofdonderrvijzers opgevolgd F. S.c.Nr tot lgg6, v,/. wesrr*DoRp tot
1838, L' oe Bnuv* tot r8g5 e' L, vAr-r orR ploro, thans nog in íunctie.

En in het nieuwe schoolgebouw, met frissche ruilne gangen, ín trvee aízorrderlijke

l:u:'t"..- 
mct. ruimte voor l'íc lecrlingen - verdeeltl, wordt nu dagelijks door dien

è orloerlvljzer tnet trvee huipolrclerrvijzers en eeÍrc ondcrrvijzeres voor nuttige lranctrverkerr
aan I25 kinderen onderrvijs gegcven.

dat
- 

den

Bij den ingang van de school is, eenvoudig omÍijsÍ, het
bij de viering van het vijftígjarig bestaan v:an cje school irr

navolgend feestlied opgehangen,

188ó door meester WesreNooRp
Koegrassers was toegezongen :

Wie Íe Koegras is geborelr

Of er woont sinds langen tíjd,
Heeft behoefle een lied te hooren

Aan zijn landstreek toegervijd.
Lcve het Koegras ! zij lret licd,
Wie niet zingt, rvaardeerÍ het nict.

ledre stand hecft vele pretjes.
Waar is 't, doch dit mag gczegd,

Menig steedlirrg rvordt soms nctjes
lngepakt door vricnd of knccht.

Leve het Koegras ! zij hct licd,
Foppcrij bestaat er niet.

Heeft een arme veel te strijden
Voor het stukje daaglijksch brood,

Boeren kunncn niet zien lijden,

Helpen willen ze ín den nood.
Leve het Koegras ! zij het lied,

Gierigheid bestaat er niet.

Doch waartoe ncg meer te noemen ?

Ieder weet wat 't Koegras is,

't Staat niet nc.tjes veel te roemen.

Deugd is necclrig, clat 's gewis.

Leve 'l Koegras ! zij het lied,

Oodes hulp ontbreekt het niet.



En nu is mel lret bovpnstaande een schets van de geschiede'is des polclers gegeven 
;als aanvulling nog daarvan mogcn rric-l ontbrcken:

A' dc toelichtillg valr <1e' jaarlijks olt cle bcgrooÍing voorkorrrcnc.|cn post ,,Uitkeeringaan het Dorrrein, wegc's helmbeplanling der duinen [547.76,, en
B' cen overzícht der nriddelett rvaartnerJe de poldcruitgaverr tot nu wcrdc' bestrcden.Ad Á' Bij akte dcr opettbare veílirrg van 22 october rB4g, hicrbovcn vcrrner6, wasonder arlikel g cler bijzoncler.c voorwaardcn bcpaald :

De tesentvoorcligc bijdrage in de koste, van de helrnbcplanÍing der zoogenaamdeGrafclijkheidsduitien etr vaÍr clen Zanddijk, blijven tot 3t December lg50 voorrekeningdcr tegenrvoorcligc Pacltters o[ dcr koopers ,nr. zii zullen door he' aan 
'ct 

Bestuurder Donteirten bctaald r'vorden. Daarentegen zal nret de beplantirg cnz. op <Jen tcgen-woordigen voct rvorden voortgegaan.

Daartta zttllett de koollers of hunne rechtverkrijgenden verlrliclrt zijn voor dehelmbeplanting der aan het Rijk behoorende tluinen
Dornein vijftien ce'ts per bundcr op te brengen. 

nabij hct Koegras aan 's Rijks

zoodrreín Polderbcstuttr zal bestaan, zal hetzelve verplicht zijrr die bijdrage' van derespecticve eígenárcn der groltdcn en den polder in te 
'orderen 

en het geheele bedragin éélis aan het Bestttur der Dotneinen uít Íe keeren, jaarlíjks vóór of op I october.Daar nu het geheele butrdertal vatt den polder 38?5.03.92 bedraagt en er van die betalingontslagcn rvorden 223.31, zoo blijven contribuabel 3651.72.92 H.A. à l5 ct. per H.A. : f s47.76.B. Iliervan kan uit clen navolgerrdcn staat omstandig blijken.

STAAT DER A/IIDDELEN

BU bE BECRoÓTING VAN DEN

OF INKOMSTEN

POLDER VASTCESTELD.
_::===

.lIn de Jaren. lOrnslag per H.A.
I

1874
1875
187ó
1877
r 878
1879
1880
I88l
1882
1883
1884
r 885
188ó
r 687
1888
1889
r 890
I 89l
r 892
1 893
r 894
r 895
I Bqó
I 897
1 898
1899
I 900
I 901
1902

Sluisgelderr.

/ -.ó0,, 2'-
n 1.70

f 40.-
, 75.-
, 111._
,, lll.-_
,' lll.*
,, I10.-
,, 110.-
, I 10._
n 85.-_
, 85.-
, 100.-
,, lt0.-_
, I 10.-
,, I10._
" 100._
,, 100._

'' 100.-
, ó5.-
,, I70.-
,, 170.-
,, 170._
,, 170.-
,, 170.*
,, 150.-
,, 150.-
,. 150.-
,, I50._
,, 150._
,, 150.-

r45.20
r 5t.__
I ó7.-
204.50

f -.-, -.__,'l5g._
,, 320,40
n 227.60
,'3ó0.10
,' 337.30
,, 524,50
,, 300.90
,, 342.90
,,357.20
, 349.ó0
n 203.40
,, 259.20
,, I óó.80
n 206.*
,, 203.90

,, 126.90

,137.30

', 
127.80

,, I00 70

n ll4._
'' 91.50
, 97.-
,, I I l.g0
,, 109.30
, 53.ó0
,, 43.22
,, 45.-

, -.50, -.50, -50o -.50, -.50n -.75

, 153.--
,139.50
n 128.*
, 125.50
, I 12.-
, Iol.-
, 96.-
, 72.-
, 78.-
, 51.-
, 81.-
, 90.-
, 64.--
, 8ó.--
n 85._-
, 130.-
, 99.*
, 5ó..-
, 81.-
, 93.-
,, 1 13.-_
,, I 17._
,, ó0.*
,, ó7.-

, -.50

n

, -.ó5, -.ó5tu 7.20
l 1.30
,, 1'20
,1 72A
t, l '20

Ccutidriold pcr
tIdr.

;, 1.Bo

f 120.- / rBB. -



r'n ltiernlece is dezc Koegrasgeschierjcnis ten einde. 1B4g - lg02 waren jaren van
inspanning en ontwikkeling ook wel van tcgenslag en tegerrspoed; maar toch aldoor van
gocCelr vooruiÍgang

En zoo sÍaan dáár dan n u óó boerenwoningen met 4z arbeidersrvoningen en 5ó
afzondcrlijke bemalingen, telt de veestapel 2498 stuks melk- en fokvee, 2034 schapen, met
374 paarden en roemen de oude boeren, als effect varr de kunstmest en water, op ver-
driedubbeldcn oogst !

Met den wensclt, dat een opvolgend vijftigjarig tijdvak voor het Koegras niet minder
gunstig mag zijn, zinge men dcn schootmeester na:

Oodes hulp ontbreke er niett

Tot toelichting van dcze Koegrasgeschiedenis is nog door den Opzichter de bijgevoegde
kaart gemaakt, waarop ook de uitwateringen van vóór lB49 zijn aangeduid, te weten:

De duiker, gemeente CatÍantsoog, uiiloozende in het Noord_Flrollandsch kanaal, met
schuif lang 2l tvl., wjjd'itt den dag 1,20 M., hoog ín de as 0.g0 M. en met den bovenkant
van den schuifdrempel op 0.ó7 M. onder Schermerboezempeil. Deze voor het tage tand, en

de duiker, gemeente Helder, uitloozende in de vestinggracht van het fori Dirks:Admiraal,
irt directe verbinding met het Noord-Hollandsch kanaal, met schuif lang l l M., wijd in
den dag 0'21 M., hoog in de as 0.18 M. en mct den bovenkant van den schuifdrcmpel op
0.10 M. onder schermerboezempeil. Deze voor het hooge land en duinterrein.
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LIJST VAI{ OEWÓNERS VAN DE BOERDERIJEI{ OMSTRIEKS I902.

No. 'l . C. floogschogen

2. G, Rodemoker

3. Jon Tonder

4. Jon Rodernqker

5. Piet de Boer

ó. Aris de Heer

7, Gert Rodemoker Gz - Tomis RomPen

B. Jon Biersteker

9. Gert Visser
'10. W. Hoogenbos - Wed. Bruin

I l. Simon Biersteker
.|2. Pieter Jon Boonties

13. Kees Blonkmon

14. Dirk Sleutel

15. Pieter Schooil

ló. Simon Hoogvont

17. Joop Smit

18. C. Klover

19. Hendrik Grin - Krookmon

20. Adrioon Hoogschogen

21. P. Voder

22. Jb. Kuiper

,. 23. Piet Pluister

24. Reiier Delver

25, Gert Blonkmon

26. A,J. Swoerts - W. Hoornsmon en Kotteboer

27. H, Blonkmon

VERKOCHTE BOERDERIJEN

28. P. de Boorder - A. Tiel - P. Kossen

29. Sibrond Biersteker - Bot?

30. Gert Noot

31. C. von Zoonen

32. Kees von der Oort

33. v. Eeten - von der Veer?

34. Jb. Hoogschogen, oom von C.N.

35. Simon Schilder

SO. Willem Noot 3óA Kooimon

37, Jb. Verfoille - C. Neef [es en Bruin

38. Piet Delver - Rob

,39. Gert Sliikermon

40. Adom Delver

41. P. de 8e,lrs

42. Joh. Àiloters

43. P. Bronds? - Ab Noot

44. Hendrik Kuiper

45. Jn. Stroomer

4ó. Cees de Wit - K. Hoogschogen

47. W. Kos

48. Piet Knip

49. Willem Jimmink
r. . I)u. lrenus JlmmlnK

51. Dirk de Groof

52, G. de Beurs

53. Jb. Verfoille

54. ? H. Noot

No.

ll
20

4r

52

43
2t

32

lo
5

25
<l

1ó

)a

Grootte

44 Ho.

ó0 Ho.

37 Ho.

B] Ho.

40 Ho.

73 Ho.

59,25 Ho.

Bl Ho.

58 Hq.

77 Ho.

69 Ho.

75 Ho.

26,24,70 Ho.

ól l'lo.

Prijs

f I8.700,--

" I0.óó0,--

" 6.672,--

" I ó.500,--

" 12.000,--

" 4.528,--
,, 4.308,--

" 4.968,--

" lB.2oo,--
r' ( ,)nl --J.Av I t

" I ó.080, --
" 25.000,--

" 6.250,--

" | 0.000, --

Tiid
,IBBó

I BBó

1 B87

I 894

I 895

I 895

I 895

I 89ó

r 89ó
'l89ó

I 89ó

I 899

I 899

I 899


