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VOORWOORD VAN DE VOORZITTERS
Unieke fiets- of wandelroute door de kernen van
Castricum/Bakkum, Limmen, Akersloot en Uitgeest.
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7/19

ROUTE CASTRICUM
/BAKKUM 12KM

19/30 ROUTE LIMMEN 9KM
24/25 KAART 4-DORPEN ROUTE

Door nauwe samenwerking van de historische
verenigingen en stichtingen
Castricum, Limmen,
Akersloot en Uitgeest is dit boekje met vier routes door
de dorpen tot stand gekomen.
Deze route is gemaakt ter gelegenheid van
dat 75 jaar geleden ons land werd bevrijd
Duitse bezetter. Het voert ons langs locaties,
belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de
Wereldoorlog (WOII).

Op 25 en 26 april 2020 (van 10.00 - 17.00 uur) zijn
de tentoonstellingsruimten van onze historische
verenigingen en stichtingen geopend en is iedereen
welkom om de exposities te bezichtigen.
Wij wensen U veel fiets- of wandelplezier!
De voorzitters,
Peter Sibinga
Stichting Werkgroep Oud-Castricum
Ron Duindam
Stichting Oud Limmen

31/39 ROUTE AKERSLOOT 6KM

Frans Zonneveld
Historische Vereniging Oud-Akersloot

39/45 ROUTE UITGEEST 8KM

Theo Duivenvoorden
Vereniging Oud Uitgeest

46

KAART AKERSLOOT

47

KAART UITGEEST

het feit,
van de
die een
Tweede

April 2020

Het drukken van dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de
financiële ondersteuning van de gemeenten Castricum
en Uitgeest.

4
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Praktische tips
De route is per dorp te fietsen of te wandelen en uit te
breiden naar de andere dorpen. Wandelen of fietsen
is op eigen risico en de geldende verkeersregels zijn
uiteraard voor een ieder van toepassing. Wij nemen geen
aansprakelijkheid voor:
• Diefstal en beschadigingen
• Ongevallen en/of letsel.

Weekend van 25 en 26 april 2020
Tijdens het weekend van 25 en 26 april 2020 en
enkele weken daarna staan er tekst- fotoborden bij
de beschreven punten van de route. Een completer
beeld van wat er zich in de regio heeft afgespeeld is te
verkrijgen door één of meer van de tentoonstellingen te
bezoeken in de ruimtes van de historische verenigingen
en stichtingen. Tijdens deze tentoonstelling wordt
de gezamenlijk gemaakte film vertoond met enkele
bijzondere gebeurtenissen die zich in de regio hebben
afgespeeld. De film is daarna ook te bekijken via
YouTube.

Duinkaart
Voor de route door het duingebied van Castricum is
een duinkaart nodig. Heeft u geen duinkaart dan kunt
u deze aanschaffen via automaten bij het betreden van
het duingebied (via PIN-betaling). Op de website www.
pwn.nl is aanvullende info over de verkooppunten te
vinden.

ROUTE CASTRICUM
/ BAKKUM
12 KM

De route van Uitgeest naar Castricum start op het
fietspad bij het station Uitgeest richting het Kooghuis
Provincialeweg 3a.
Ga na het Kooghuis in noordwestelijke richting, de
1e afslag LA (Uitgeesterweg) en sla aan het eind bij
de T-splitsing RA de Heemstederweg in. LA via de
Rietkamp de Breedeweg in. De Breedeweg gaat na
de bocht via de Jacob Rensdorpstraat verder. Ga de
tweede weg RA de Schoolstraat in naar het plein met
de leilindes en de Juliana en Bernhardbank naast
hotel het Oude Raadhuis Dorpsstraat 67.
Hotel het ‘Oude Raadhuis’
gemeentehuis van Castricum.

was

tot

1982

het

1A. Plein naast Dorpsstraat 67: oorlogsgraven
Vanaf het plein zijn 36 oorlogsgraven op de begraafplaats
zichtbaar, met o.a. de gesneuvelde bemanningsleden
van de in zee gestorte vliegtuigen. De graven zijn vanaf
de Schoolstraat ook goed zichtbaar.
Oorlogsgraven

izi.TRAVEL
Het is mogelijk de vier routes te volgen via izi.TRAVEL.
Met een App op de mobiele telefoon zijn de routes
en teksten te volgen. Ga naar https://izi.travel/nl/,
vervolgens naar Audiogidsen en toets de juiste route in:
WOII Castricum, WOII Uitgeest, WOII Limmen of WOII
Akersloot. Uiteraard kan de route via izi.TRAVEL ook
op een ander moment worden gefietst of gelopen. Tip:
draag een oortje om de tekst te beluisteren.
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2. Dorpsstraat 72: distributiekantoor

1B. Plein naast Dorpsstraat 67:
Juliana- en Bernhardbank
De bank is een monument dat bij het huwelijk van
prinses Juliana met prins Bernhard in 1937 hier op een
van de oudste plaatsen van het dorp werd neergezet.
De letters J en B op de bank werden in de oorlogsjaren
met cement afgedekt, want niets mocht meer herinneren
aan het koningshuis.

Het distributiekantoor bevond zich op de plaats waar nu
Club Mariz is gevestigd. Op zo’n kantoor kon in ruil voor
bonnen levensmiddelen en andere schaarse goederen
worden verkregen. Op 29 maart 1944 is dit pand 's
nachts afgebrand. Over de oorzaak deden diverse
verhalen de ronde.

De Juliana- en
Bernhardbank

1C. Dorpsstraat 67: Oude Raadhuis gevangenis
Achterin hotel het Oude Raadhuis was vroeger een
cel. Tijdens de oorlog sprong een gevangengenomen
verzetsstrijder door een van de drie raampjes en
ontsnapte. Alleen zichtbaar vanaf de begraafplaats.
1D. Plein Dorpsstraat 67: Joods monument
De steen is een herdenkingsmonument voor alle
omgekomen joden uit de gemeente Castricum in de
Tweede Wereldoorlog. Het monument is op 16 april 2013
onthuld door de burgemeester van Castricum en een
rabbijn. Om de namen te kunnen lezen moet je bukken
of buigen en zo toon je respect aan de overledenen.
Herdenkingsmonument

8

Het distributiekantoor rechts naast de bioscoop

Ga terug de Schoolstraat in naar de Breedeweg.
3. Breedeweg 1: voormalige melkfabriek
‘De Holland’
Aan het einde van de Schoolstraat op Breedeweg
1 stond vroeger de melkfabriek ‘De Holland’. Het
huidige appartementencomplex is op de plaats
van een deel van de melkfabriek gekomen. De
directeur van de melkfabriek werkte veel samen
met de verzetsstrijders. Via de melkfabriek werden
vele liters melk en melkproducten aan het verzet en
onderduikers geleverd.

9

Het huis van de directeur in de Pernéstraat is door
de Duitsers in brand gestoken na een aanslag op de
spoorlijn.
Melkfabriek ‘De Holland’

Vervolg de Overtoom (dat is in het verlengde van
de Breedeweg) en ga na 100 meter LA de Leo
Toepoelstraat in.
4. Verzetsheldenbuurt
De eerste straten met na de oorlog gebouwde huizen
hebben de namen gekregen van drie Castricummers
die hun leven verloren door verzetsdaden.

Dit meldde De Telegraaf van 16 oktober 1942. Het
bericht had alles te maken met de uitbreiding van de
kustverdediging in verband met een mogelijke invasie
van de geallieerden op de Nederlandse kust.
Deze woningen stonden aan de kant van het Vitesseterrein. Om een vrij schootsveld te creëren voor het
geschut van de bunkers in het duin moesten op last van
de bezetter ca. 350 woningen gesloopt in de oorlog. De
woningen aan de even zijde van de Beverwijkerstraatweg,
links op de foto, bleven gespaard. (bron John Heideman)

Sloop van de woningen aan de Beverwijkerstraatweg

Ga RA de Puikman in, volg deze tot het eind en ga LA
Onderlangs in. Na 100 meter RA het rode fietspad
naar de Oude Schulpweg volgen. Dan LA de duinen
in.
Dit is het Noord-Hollands Duinreservaat en een
duinkaart is verplicht!
Ga bij de Hof van Kijk-Uit LA de onverharde Helmweg op.
Na circa 200 meter bevindt zich de kunstschuilkelder
rechts van het pad.
6A. Helmweg: kunstschuilkelder

Huibert van Ginhoven

Leo Toepoel

Jan Hoberg

Sla RA de Huibert van Ginhovenstraat in, steek de
Dorpsstraat en LA de spoorwegovergang over. Let op
het verkeer!!
5. Beverwijkerstraatweg: evacuatie en woningsloop
vanaf 1942
“Woongelegenheden, welke in of in de nabijheid van de
verdedigingszone gelegen zijn, moeten binnenkort door
de bevolking geheel of gedeeltelijk ontruimd worden.”
10

In november 1939 werd deze bunker in opdracht
van de stad Amsterdam gebouwd als bomvrij depot
voor de kunstschatten uit de musea. In maart 1940
was de kunstschuilkelder klaar en werden de eerste
schilderijen hier binnengebracht. In de vroege ochtend
van 14 mei kwam hier de Nachtwacht van Rembrandt
aan. Het opgerolde schilderij werd achter twee dikke
kluisdeuren neergelegd. Na bijna een jaar verhuisde
de Nachtwacht naar een bunker in Heemskerk nabij
de Kruisberg. De Duitsers waren op de hoogte van
de inhoud van de schilderijenbunker en vonden het
veiliger om alles rustig te laten liggen tot zij de oorlog
definitief gewonnen zouden hebben. Echter Castricum
werd in 1942 steunpunt in de Atlantikwall en de
11

Neem dezelfde route terug naar de Oude Schulpweg.

kunstschuilkelder lag midden
in dat steunpunt. Daarom
gingen op 24 maart 1942 de
Nachtwacht en overige inhoud
van de kelder op transport
naar de Sint-Pietersberg nabij
Maastricht. In juni 1945 kwam
de Nachtwacht terug in het
Rijksmuseum in Amsterdam.
Keer terug naar Kijk-Uit.

Om activiteiten in het luchtruim te kunnen volgen
stonden er in het Steunpunt Castricum een aantal
radarinstallaties. Links op de open vlakte stond een
radarinstallatie van het type ‘Freya’ van de Duitsers.
Meer naar het westen in de zeeduinen van Bakkum
stonden twee radartorens van het type Mammut,
genaamd de ‘grote en de kleine Olifant’.
De kunstschuilkelder

6B. Helmweg: wegwijzer
Om een invasie uit zee te bemoeilijken plaatsten de
Duitsers zogenaamde driehoekstellingen waarop holle
betonnen piramides werden geplaatst. In de vierkante
uitsparing aan één van de zijden van de piramide zat
een mijn. Deze driehoekstellingen stonden bij vloed net
onder de waterlijn. Na de oorlog werden de betonnen
piramides hergebruikt als wegwijzer. Bron: Streekarchief Brielle

De stelling bij laag water

7. Willemslaan:
V1-lanceerplaats
Eind 1944 werden vier
V1-lanceerplaatsen
in
het Steunpunt Castricum
gebouwd. Een V1 is een met
bommen gevuld onbemand
vliegtuigje. De Duitsers wilden
deze hiervandaan afschieten.
Ze waren gericht op Londen.
Vanaf de lanceerplaatsen
in Castricum zijn nooit V1’s
afgeschoten.
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Het smalspoor in de tuin van het Strandvondstenmuseum
is vergelijkbaar met het smalspoor waarover de
locomotief met wagons reed om bij en langs het strand
te komen. Zo werden op de wagons materialen voor
de bunker- en stellingbouw aan de kust aangevoerd.
Het smalspoor liep naast het huidige fietspad aan
de Zeeweg richting het strand. De locomotief was in
camouflagekleuren geschilderd.

Wegwijzer

Sla LA de verharde weg in en ga direct daarna LA de
onverharde Willemslaan in. Maak een stop na 15 meter.
V1-lanceerplaats

8. Oude Schulpweg: smalspoor in de achtertuin van
het Strandvondstenmuseum

De gecamoufleerde
locomotief

Vervolg de klinkerweg langs de begroeide tankmuur.
Ga bij de Geversweg RA tot aan het gebouw ‘De
Duynkant’ van Werkgroep Oud-Castricum, Geversweg
1b.
9A. Geversweg 1b: De Duynkant
‘De Duynkant’ is het historisch informatiecentrum van
Werkgroep Oud-Castricum. Open op 25 en 26 april
2020 (van 10.00 - 17.00 uur) met een expositie. Daarna
reguliere openingstijden
Castricum en zijn geschiedenis wordt bestudeerd door
de Werkgroep Oud-Castricum. Over de periode 19401945 heeft men veel kennis en informatie verzameld.
Een klein deel van de tankmuur, een onderdeel van de
linie die Atlantikwall wordt genoemd, is hier nog goed
te zien. De aanleg van de Atlantikwall betekende dat de
13

hele wijk aan deze kant van
de spoorlijn moest worden
afgebroken. Na de oorlog
zijn hier bijna geen nieuwe
huizen meer gebouwd.
De Duynkant was toen
een telefooncentrale en
sinds
november
1973 Geversweg met telefooncentrale
het onderkomen van de bij de tankmuur.
werkgroep Oud-Castricum. (Jaarboek, Archief PWN Velserbroek)
9B. Tankmuur Atlantikwall
In de tuin van De Duynkant leidt een pad naar de
tankmuur.

Het slopen van de bunker

10. Duinpad en Sifriedstraat
Hier stond een bunker die behoorde bij het
Widerstandsnest 42. Dat was de naam die de Duitsers
aan de verdedigingsstelling gaven. Eind jaren zestig
werd de bunker gesloopt.

Ga vanaf de Geversweg LA de Duinenboschweg in
richting Bakkum.

Vervolg de weg en sla LA de Bakkummerstraat in.

Langs de spoorlijn liep een deel van de gegraven
tankval die op de tankmuur aansloot. Ter hoogte van
kinderboerderij ’t Dierenduintje ging de tankmuur over
in een tankval.

In 1943 werden de huizen tot nummer 18 vanwege
schootsveld gesloopt. Ook de aan beide zijden
bebouwde Vinkebaan werd geheel gesloopt. Bakkum
was halverwege de oorlog vrijwel afgesloten. Als je er
echt moest zijn, had je een extra vergunning nodig die
in Schoorl moest worden aangevraagd. Bakkum raakte
vrijwel afgesloten van de buitenwereld en was zelfs
dubbel spergebied. Heel het duingebied was Verboden
Militair Terrein. Op de Vinkebaan bij de Poelven
kwam een betonnen kantelblok als extra afsluiting.
De barricade met prikkeldraadversperring lag bij de
driesprong Bakkummerstraat- Van der Mijleweg.

11. Bakkummerstraat

Luchtfoto van 1943
1 tankmuur / 2 gebouw De Duijnkant / 3 tankval
Bakkummerstraat

Vervolg de Duinenboschweg en sla de 3e straat RA het
Duinpad in.

14

Barricades in Bakkummerstraat

Vervolg de Bakkummerstraat tot de weg links afbuigt
en overgaat in de Van der Mijleweg.

15

12. Van der Mijleweg:
de Beatrixklok
De Beatrixklok is op deze
plaats neergezet in 1938,
om de geboorte van prinses
Beatrix te vieren. De klok is
voor Bakkum een belangrijk
monument gebleven.
Vervolg de Van der Mijleweg die overgaat in de Van
Oldenbarneveldweg en ga bij de kruising LA de Dr.
Ramaerlaan in. Ga direct na de bocht RA de Prof.
Winklerlaan in en stop ter hoogte van nr. 17.
13. Prof. Winklerlaan tegenover nr. 17:
Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch
Dit gebied was in oorlogstijd van het Provinciaal
Ziekenhuis ‘Duin en Bosch’. Enkele gebouwen van het
Provinciaal Ziekenhuis ‘Duin en Bosch’ worden in de
eerste oorlogsmaand van 1940 door het Rode Kruis
ingericht voor lichtgewonde en herstellende militairen.
In totaal zijn daar 212 militairen verpleegd. In de nacht
van 12 op 13 augustus 1940 wordt het ziekenhuis
Duin en Bosch kort na middernacht getroffen door
brisantbommen en brandbommen. In één van de
paviljoens ontstaat grote schade. Twee patiënten
worden vrijwel onmiddellijk gedood, acht raken gewond.
Patiënten en personeel van Duin en Bosch moesten in
1942 weg. Bijna 800 patiënten werden overgebracht in
psychiatrische inrichtingen te Warnsveld, Den Dolder,
Medemblik en Rosmalen. De Joodse patiënten, die naar
Den Dolder en Rosmalen waren geëvacueerd, konden
uit de handen van de bezetter worden gehouden;
die naar Medemblik en Warnsfeld zijn gegaan, zijn
slachtoffer van terreur geworden.
Er kwamen in de gebouwen van Duin en Bosch arbeiders
wonen, die dag in dag uit aan de bunkers werkten.
Vanaf de bevrijding tot in 1946 is Duin en Bosch een
kamp voor gevangengenomen NSB-ers en andere
‘foute’ Nederlanders.

16

Paviljoen Hoograde, Vrouwen 1 Duin en Bosch

Ga weer terug via de Prof. Winklerlaan. Ga LA de Dr.
Ramaerlaan en ga in de bocht LA (aan de achterzijde
van de drie grote dokterswoningen). Stop ter hoogte
van de laatste woning aan de rechterkant.
14A. Van Oldenbarneveldweg 40: telefoonbunker
Er waren een aantal telefoonbunkers in Castricum. Alle
Widerstandsnester (verzetnest) waren telefonisch met
elkaar verbonden. In de telefoonbunker kwamen deze
kabels samen en werden dan doorgekoppeld naar de
diverse Widerstandsnester en stellingen.
Ga door naar het fietspad
langs de Zeeweg, RA
richting Limmen. Stop bij
het huis op de hoek (Van
Oldebarneveldweg 40).

Telefoonbunker

14B. Van Oldenbarneveldweg 40
Deze voormalige directeurswoning van Duin en Bosch
(1908) was in WOII een zogenaamd Wehrmachtsheim.
Hier konden Duitse militairen zich ontspannen.
Foto uit
‘Castricum en
Bakkum tijdens
de Tweede
Wereldoorlog deel
2 1942-1944’.
John Heideman.
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Vervolg het fietspad langs de Zeeweg richting
Limmen.
15. Zeeweg: spoorviaduct tankval
Ten noorden van het viaduct ligt nog, moeilijk zichtbaar,
een deel van de gegraven tankval, een onderdeel van
de Atlantikwall. Het was de bedoeling dat geallieerde
tanks vanaf het oosten niet door de gracht konden
om het Widerstandsnest Castricum te bereiken. Na de
oorlog is de tankval grotendeels gedempt. In een niet
gedempt deel van de tankval zwom de Castricumse
jeugd graag.

Het herdenkingsmonument

Via Pad van de mensenrechten terug naar Grutto,
rechtdoor Kemphaan, LA Wederik, LA De Bloemen. Op
de rotonde RA en meteen LA tussen het Jac. P. Thijsse
College en sporthal de Bloemen. Deze weg gaat over
in een fietspad langs volkstuintjes, Korte Brakersweg.
Vervolg route LA naar Limmen.
(Optie: Route Akersloot, tunneltje richting Akersloot)
(Optie: Route Uitgeest, LA richting Uitgeest)
(Optie: Route Castricum RA via Buitendijkspad naar
Heemstederweg, volg vanaf daar het begin van
routebeschrijving Castricum)
Volg het fietspad over de Zeeweg. Pas op bij het
oversteken van de kruising Zeeweg en Soomerwegh.
Ga direct na het oversteken RA het fietspad op en
meteen LA het fiets/voetpad parallel aan Schulpvaart
in. Ga dan RA de Kievit in en direct LA de Grutto
volgen tot vlak voor de Karekiet en dan LA de Grutto
tussen huisnummer 71 en 77 volgen tot het Pad van
de Mensenrechten. Aan het einde van het pad bevindt
zich het herdenkingsmonument.
16. Pad van de Mensenrechten:
herdenkingsmonument van Castricum en Limmen
Hier worden elk jaar op de avond van de 4e mei de
gevallenen herdacht. Het oorlogsmonument naar
een ontwerp van Theo H. Mulder, is een betonnen
hand die een vredesduif laat opstijgen. De plaquette
bevat de namen van twintig personen die in WO II zijn
gefusilleerd. Het monument staat symbool voor de
vrede en is onthuld in mei 1957 door de burgemeesters
van Limmen en Castricum.
18

ROUTE LIMMEN

9 KM

Ga bij de stoplichten Rijksweg/Provincialeweg/
Zeeweg richting Uitgeest via het fietspad en neem
RA het Gerbrandsven, na de rotonde LA tussen het
Jac. P. Thijsse College en sporthal de Bloemen. Deze
weg gaat over in een fietspad langs volkstuintjes. LA
richting Limmen en vervolgens LA de Provincialeweg
op, aan de overkant is de 2e executieplaats bij de
Nesdijk, De Nesse. Steek niet over! De hoge bomen
achteraan bij de paardenbak markeren de plaats waar
de boerderij van Adrichem stond.
19

1. 2e Executieplaats aan de Nesdijk op 6 april 1945
Bij de boerderij “Veldhuis” (Shepherd House), sluit
de Nesdijk aan op de Provincialeweg. Dit is aan de
overkant van de weg te zien, steek de Provinciale weg
niet over! Twee Duitse soldaten liepen in de avond van
de 5e april 1945 het erf op van de familie Van Diepen
(Veldhuis) om paarden te vorderen. Daar waren
mensen uit het verzet bezig om wapens schoon te
maken. De zoon van Van Diepen wist de Duitsers weg
te krijgen door te zeggen dat er schurft heerste. De
Duitse soldaten gingen richting de boerderij van Nic.
Adrichem. De verzetsmensen dachten dat de Duitsers
iets gezien hadden en zetten een achtervolging in
waarbij één Duitser werd neergeschoten en de ander
wist te ontkomen. Deze meldde dit aan zijn commandant
met als represaille dat de boerderij van Adrichem een
dag later in brand werd gestoken.
De executie van tien willekeurige verzetsmannen (uit
het huis van bewaring aan de Weteringsschans in
Amsterdam) vond op het pad plaats, achter het erf van
de boerderij.

Hier worden ieder jaar op
de avond van de 4e mei
de gevallenen herdacht.
Het beeld achter het
monument
stelt
een
vredesduif
voor,
die
opgelaten wordt uit een
hand. Op 10 mei 1945
kreeg hij de vrijheid...
Het monument voor
de gevallenen

Tegenover het monument is de 1e executieplaats.
3. 1e Executieplaats t/o monument
Als represaille voor het doodschieten van een Duitse
‘wachtman’ door het verzet in Limmen, werden tien
mensen, die wegens verzetsdaden waren opgesloten,
uit een gevangenis in Amsterdam naar Limmen
gebracht en op 7 januari 1945 geëxecuteerd. Het is
gebeurd aan de overkant van de weg, links van het
oorlogsmonument. Voorbijgangers werden gedwongen
om toe te kijken. De namen van de mannen die hier zijn
doodgeschoten staan op het monument.

Vervolg de Provincialeweg richting Limmen.
Aan de linkerkant bevindt zich het gezamenlijk
oorlogsmonument. Alleen lopend bereikbaar via een
bruggetje een stukje verderop.
2. Gezamenlijk oorlogsmonument van Castricum
en Limmen
Het oorlogsmonument is van Castricum en Limmen
samen. Het werd op deze plaats neergezet, omdat hier
vlakbij op 7 januari 1945 tien mensen en op 6 april 1945
nog eens tien mensen werden terechtgesteld.
20
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Ga door naar de verkeerslichten RijkswegProvincialeweg-Zeeweg, rechtdoor richting HeilooAlkmaar, en links aanhouden. Ga LA de Westerweg op
naar huis nummer 15.

Ga RA de Kapelweg op. Aan het eind LA de Burg.
Nieuwenhuijsenstraat in.
Aan het eind bij het stoplicht oversteken, daarna LA
op Rijksstraatweg naar nr. 130.

4. Westerweg nr. 15: woonhuis familie Hollander

6. Rijkstraatweg nr. 130: woonhuis familie Haanstra

De familie Hollander, vader Ko, zonen Theo en Jan
waren zeer actief in het ondergrondse verzet en
hielden zich intens bezig met hulp aan onderduikers
door het leveren van onderduikadressen, bonnen en
voedsel. De dochters Alie, Emmy en Trien waren actief
als koerierster. Ko Hollander werkte nauw samen met
Jan Brasser (Witte Ko) en Jan Bonekamp, bekende
verzetsstrijders.

Op 1 maart 1945 om 15.00 uur voltrok zich hier een
tragedie. Bij een luchtaanval in duikvlucht dwars over
de Rijksweg van vier Engelse Spitfires op een rijdende
Duitse autobus kwamen drie mensen om het leven.
Een vrouw uit Loenen, die waarschijnlijk op zoek was
naar eten en het 1-jarig zoontje Jouke van mevrouw
Haanstra. Mevrouw Haanstra (bekend van het
koffiehuis) raakte zwaargewond en overleed een dag
later in het ziekenhuis.
Een groepje kinderen, dat net de school had verlaten
en richting Rijksweg liep, ontsnapte maar net aan
het drama. Bij een toevalstreffer was het leed niet te
overzien geweest.

Het huis van de familie Hollander
met fietsenzaak in 1940

Hr. en mevr. Hollander

Vervolg de Westerweg in noordelijke richting, na ong.
1200 m. RA naar de Pagenlaan nr. 8, vlak voor de
kruising.
5. Pagenlaan nr. 8: onderduikadres Hannie Schaft
Hannie Schaft, bekend verzetsstrijdster, heeft belangrijk
werk gedaan voor krijgsgevangenen en onderduikers.
In het woonhuis Pagenlaan nr. 8, destijds bewoond door
Jan en Trijntje Bult, heeft zij enige tijd ondergedoken
gezeten samen met Jan Bonekamp.
Ook heeft de familie Bult onderdak gegeven aan Joodse
onderduikers.

Vervolg de Rijksstraatweg in noordelijke richting.
Ga de 1e weg RA, daarna de 2e weg RA de Rietorchis
op en aan het einde LA de Zonnedauw op.
Ga aan het einde links bij het gezondheidscentrum
(door de week en zaterdagochtend geopend) naar
binnen. Rechts in de eerste hal, de plaquette van
Henk Nuyens.
Hannie Schaft
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Onderduikadres Hannie Schaft
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7. Zonnedauw 2: gezondheidscentrum Limmen
Henk Nuyens sneuvelde op 13 mei 1940 tijdens
een hevig gevecht met Duitse parachutisten, die bij
Rotterdam waren geland. Zijn commandant vroeg
vrijwilligers om een zeer gevaarlijke opdracht uit te
voeren. Hij had het plan opgevat om enkele groepjes van
zijn mannen per roeiboot naar de overkant te zenden,
met het doel de brug aan de overkant te bezetten door
daar in stelling te gaan en dekking te geven aan de
overigen, die dan te voet over de brug zouden kunnen
komen om de huizenblokken van Duitsers te zuiveren.
Onder de soldaten die zich spontaan voor die riskante
missie hadden gemeld, was ook Henk Nuyens uit
Limmen. Toen hij met een maat aan de overzijde was
en net op de kant zou stappen, werd Henk getroffen.
Postuum werd hem namens H.M. de Koningin in 1949
het Oorlogsherinneringskruis met de gesp “Nederland
Mei 1940” toegekend. Hij ligt begraven op het militaire
Erehof “Crooswijk” in Rotterdam in een burgergraf, vak
GG rij II, volgnummer I. Henk werd in Limmen geboren
op 13-11-1913. Hij is maar 26 jaar geworden.

Plaquette Henk Nuyens

Op het kerkhof naast de kerk
(1e RA, 2e LA halverwege)
staat
een
gedenksteen
voor Piet Schol. Hij werkte
in de oorlog bij een Duitse
bakker te Beverwijk. Enkele
dagen nadat hij met een
meningsverschil omtrent een
verlofdag daar was vertrokken,
werd hij door de Grüne Polizei
opgepakt en overgebracht
naar kamp Amersfoort. Daar
is hij op 24 september 1944
geëxecuteerd.
Vervolg de Dusseldorperweg ca 100 m in zuidelijke
richting.
9. Dusseldorperweg 68: Mevrouw Mok
Mevrouw Johanna R. Mok-Bosma was getrouwd met
de hoofdonderwijzer Ignatius Mok. Op 5 augustus 1944
stond de toen 45-jarige mevrouw Mok in de deuropening
van haar woning aan de Dusseldorperweg, toen zij werd
getroffen door meerdere granaatscherven. Op die dag
werden er door geallieerde vliegtuigen beschietingen
uitgevoerd op een luchtafweer stelling van de Duitsers,
welke enigszins verscholen stond in de bosjes achter
de pastorie bij de kerk. “Het Pastoorsbosje.”
Mevrouw Mok riep tegen haar man, die zich aan de
overkant van de weg bevond: “Kom naar binnen en denk
om de kinderen.” Op dat moment sloeg een granaat in
op het pad aan de zijkant van het huis, waar ook de
voordeur was. De granaat ontplofte en mevrouw Mok
werd vol in haar borst getroffen door scherven van de
granaat. Drie weken daarna is zij alsnog overleden. Zij
ligt begraven op het kerkhof naast de katholieke kerk.
(2e pad LA, einde LA bij de haag)

Ga hierna RA de Dusseldorperweg op in zuidelijk
richting naar de Kerk.
8. Dusseldorperweg: Rooms Katholieke Corneliuskerk
Op 11 januari 1944 werden boven Limmen benzinetanks
uitgeworpen. Drie van deze tanks kwamen in tuinen
terecht. Eén tank kwam neer op het noordelijke kapel
dak boven het centrale verwarmingsketelhuis. Er kwam
ook benzine op het Maria altaar, waardoor schade aan
stoelen en aan de trap van de preekstoel ontstond.
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Vervolg de Dusseldorperweg en ga na ca. 700 m, aan
het einde van de weg, na de knik LA de Schoolweg
op. Rechts achter het gebouw waarin Stichting Oud
Limmen huisvest, Schoolweg 1-3, is de mogelijkheid
om via een schelpenpad naar de begraafplaats te
lopen. Aan het begin van het schelpenpad is plaats
om de fiets parkeren. Het pad volgend is links van de
eerste kruising het graf van mevr. Haanstra en Jouke.
Op de kruising RA het pad volgen, dit loopt met een
bocht naar links. Vooruit kijkend zijn daar de graven
van de vliegeniers met propellerblad er tussen.

Ga vanaf de begraafplaats naar de kerk.

10. Zuidkerkenlaan: Algemene Begraafplaats naast 		
de Protestanse Kerk

11. Zuidkerkenlaan: oorlogstentoonstelling
in de Protestanse Kerk

Twee vliegeniers, een Canadees en een Engelsman
liggen hier begraven. Op hun graf staat een
propellerblad van hun vliegtuig, de Havilland Mosquito,
die met de bommenwerpers meevloog om ze tegen
aanvallen van Duitse jagers te beschermen.
Op 8 september 1944 stortte hun vliegtuig ter hoogte
van de Zuideinderweg in het weiland, nadat ze waren
beschoten vanaf een begeleidingsvaartuig van het
bevoorradingschip de ‘‘Weichsel’’.
Beide vliegeniers, de Canadees Robert Warren Zeller,
25 jaar en de Engelsman Herbert Reginald Tribbeck,
28 jaar, kwamen om en werden op 10 september 1944
begraven op de Algemene Begraafplaats van Limmen.
Op deze begraafplaats bevindt zich ook het graf van
Mevrouw Haanstra en haar overleden kindje Jouke
van 1 jaar oud. Mevrouw Haanstra is op 1 maart 1945
tijdens een beschieting van een militaire bus bij haar
huis aan de Rijksstraatweg 130 zwaar gewond geraakt.
Haar kindje is direct overleden. Mevrouw Haanstra
overleed een dag later in het ziekenhuis in Alkmaar.
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De graven met een stuk van de propeller er tussen

In de kerk is een oorlogstentoonstelling ingericht.
Zaterdag 25 en zondag 26 april geopend van 10.00 16.00 uur.
Achter de kerk is het grafhuisje van du Peyrou. Dit is
in het verleden geruimd en tijdens de oorlog ‘40-’45
gebruikt als lijkenhuisje.
Volg vanuit de kerk het schelpenpad terug.
12. Schoolweg 3: oorlogstentoonstelling van
Stichting Oud Limmen
In het gebouw “de oude school” waar in o.a. de Stichting
Oud Limmen huisvest, is een oorlogstentoonstelling
ingericht. Geopend op maandag van 10.00 - 12.00 uur
en van 19.00 - 21.00 uur. Zaterdag 25 en zondag 26
april 2020 geopend van 10.00 - 17.00 uur. Tijdens de
bloemendagen extra geopend.
Aan de weg staat aan de overkant schuin rechts,
(hoek Schoolweg, Zuidkerkenlaan, Zuideinderweg)
het monument van de 2 verongelukte vliegeniers.
Verderop in het weiland vond de crash plaats.
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13. Monument: omgekomen bemanning vliegtuig
Op 8 september 1944 ‘s avonds om 23.40 uur stortte
de Havilland Mosquito met aan boord de piloot Zeller
en navigator Tribbeck op het weiland bij ‘Hooghuizen’
neer. Er werd een groot gat in het weiland geslagen. Het
vliegtuig was in de lucht ontploft en totaal versplinterd.

ROUTE AKERSLOOT

6 KM

Ga vanuit Limmen op de Startingerweg het viaduct
over en vervolg de weg richting Akersloot. Neem na
600 m, de 1e weg LA (Tulpenlaantje). Aan het einde
van het Tulpenlaantje RA de Westerweg op. Links is de
Limmerpolder en de eerste stop.
1. Westerweg (tegenover no. 35): de Limmerpolder.

Vervolg de route naar Akersloot: Volg zuidelijk de
Zuideinderweg, LA de Uitgeesterweg op, daarna LA
de Startingerweg volgen naar Akersloot. Zie verder
route Akersloot.

In de Limmerpolder werden door dwangarbeiders vele
houten palen neergezet waartussen prikkeldraad was
gespannen. Dit moest verhinderen dat parachutisten
of zweefvliegtuigen hier konden landen en een extra
landingsplaats zouden creëren. De houten palen
waren zeer gewild als brandstof. Regelmatig waagden
Akersloters zich ’s nachts met roeiboten de polder in
om palen te stelen. Dit was niet zonder gevaar want
sommige palen waren voorzien van boobytraps.
Duitse troepen
oefenen in
Akersloot

(Optie vervolg route Limmen: Vervolg zuidelijk de
Zuideinderweg, RA naar het Hazenlaantje, rechtdoor
op het fietspad naar de stoplichten en oversteken.
LA op de Provincialeweg richting Uitgeest. Zie verder
start route Limmen).
(Optie route Castricum vervolg zuidelijk de
Zuideinderweg, RA naar het Hazenlaantje, rechtdoor
op het fietspad naar de stoplichten en oversteken.
Ga bij de stoplichten Rijksweg/Provincialeweg/
Zeeweg LA richting Uitgeest via het fietspad en neem
RA de Gerbrandsven, na de rotonde LA tussen het
Jac. P. Thijsse College en sporthal de Bloemen. Deze
weg gaat over in een fietspad langs volkstuintjes. Dan
RA Buitendijkspad vervolgen naar Heemstederweg).
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Vervolg de Westerweg. Ga de 3e weg RA de
Breedelaan in. Aan het einde van de Breedelaan LA
de Buurtweg op. Het 2e huis links ( nummer 3) was
de manufacturenwinkel van Otte.
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3. Raadhuisplein 28: herdenking vliegenier

2. Buurtweg 3: Joodse onderduikers
Gerrit Otte, eigenaar van een manufacturenwinkel aan
de Buurtweg was de spil in het onderbrengen van
joodse onderduikers. Meerdere joden wisten zo een
veilig onderkomen te vinden. Maar het ging niet altijd
goed. Tijdens een inval in zijn woning waren er drie
joodse vrouwen aanwezig. Eén vluchtte weg in een bij
toeval passerende roeiboot, richting Limmen. De andere
twee zijn opgepakt en naar het raadhuis gebracht
(stop 3). Vanaf het raadhuis stapten ze in een auto en
konden via de andere zijde ontsnappen. Politieagent
Vonk trok zijn pistool om te schieten maar Jan Balvers
sprong ertussen. Hij trok zijn hemd naar beneden en
riep: “Schiet maar”. De twee vrouwen vluchtten weg
en verstopten zich. Later werden ze alsnog opgepakt
en naar Auschwitz getransporteerd. Ze hebben alle
drie de oorlog overleefd. Deze ontsnapping haalde
zelfs het verzetsblad ‘De Waarheid’. Het verhaal in ‘De
Waarheid’ was flink aangedikt maar toch blijft het een
bijzondere daad.

Op 5 mei is Nederland bevrijd maar er is nog geen
geallieerde soldaat gezien in Akersloot. Op 9 mei worden
er voorbereidingen getroffen voor een kranslegging door
de binnenlandse strijdkrachten (BS) bij het graf van de
Amerikaan Arthur S. Humphreys (bemanningslid van
de B24 Liberator bommenwerper The Gremlin Roost )
op de openbare begraafplaats bij de protestantse kerk.
Bij het raadhuis van Akersloot wordt een toespraak
gehouden en het Wilhelmus gezongen, de Akersloter
bevolking is in groten getale aanwezig. Op dat moment
komt een jeep het dorp binnenrijden met een Canadese
militair. Hij wordt als held en bevrijder ontvangen en
mag de krans bij het graf van de omgekomen Amerikaan
leggen. Het voelt alsof Akersloot dan echt is bevrijd.
Het is mogelijk de openbare begraafplaats rondom de
protestantse kerk (ingang Dielofslaantje) te bezoeken,
echter het bemanningslid Arthur S. Humphreys is
herbegraven in Neuville (België). Hij is uiteindelijk naar
Amerika gebracht om daar te worden begraven op zijn
laatste rustplaats.

Binnenkomst van de Canadees.

Handtekening van ‘de bevrijder’.

Uit ‘De Waarheid’.

Ga verder de Buurtweg op, neem de 1e weg RA het
Dielofslaantje in. Aan het einde RA en direct LA de
Raadhuisweg op. Hier staat het voormalig raadhuis
van Akersloot.
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Ga terug richting het Dielofslaantje. Naast de
supermarkt begint de Wagnerlaan. Volg de Wagnerlaan
tot de haakse bocht waar links de parkeerplaats
van de bibliotheek en sporthal zijn gelegen. Via de
parkeerplaats is de werkruimte van de Historische
Vereniging Oud-Akersloot te bereiken.
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4. Rembrandtsingel 1A: tentoonstelling ‘Akersloot
in oorlogstijd’

6. Geesterweg 10: jachthaven/Dok 10. Marine
steunpunt Akersloot

Er is gelegenheid de tentoonstelling ‘Akersloot in
oorlogstijd’ te bezoeken in De Groene Valck, werkruimte
van de Historische Vereniging. Geopend op 25 en 26
april 2020 van 10.00 - 17.00 uur.

In mei 1939 werd een gedeelte van de gemeentelijke
jachthaven (nu jachthaven Laamens) ingericht als basis
voor dubbeldeksverkenningsvliegtuigen. Er kwam een
mitrailleurpost en een brandstofdepot. Het personeel
en de militairen mochten bij de Akersloter bevolking
inwonen. Er werden drie Fokker C -14 toestellen
gestationeerd en driemaal per dag werd er langs de
Noordzeekust tot Rottumeroog heen en weer gevlogen.
In de winter van 1940 kwamen er zes toestellen bij en werd
er met twee toestellen tegelijk gevlogen. De jachthaven
had een sleephelling zodat de dubbeldeksvliegtuigen
voor onderhoud uit het water konden worden getrokken.
Op 10 mei 1940 waren alle vliegtuigen actief langs de
kust en boven land. Boven Petten kwam het tot een
succesvol vuurgevecht met een snelle Duitse jager (BF
109), die werd neergeschoten. Op 13 mei vlogen alle
toestellen naar Bologne Sur Mer (Frankrijk) en vandaar
naar Southampton (Engeland) waar ze werden ingezet
voor verkenningswerkzaamheden.

Vanaf de parkeerplaats voor de werkruimte LA de
Wagnerlaan op en dan direct LA, langs de sporthal, de
Rembrandtsingel op. Via de Rembrandtsingel LA om
de bibliotheek / sporthal de Binnengeest volgen. Bij
het kruispunt RA de Buurtweg op. Deze weg gaat over
in de Hoogegeest. Vervolg de weg tot de bollenschuur
Mirliflore, daar RA de Hoornselaan op. Aan het eind
van de Hoornselaan in de bocht links aanhouden en de
Geesterweg oversteken naar het fietspad bij het pontveer.
5. Geesterweg-Schouw: pontveer en Noord-Hollands
Kanaal
Het pontveer van Akersloot was een veel gebruikte
oversteekplaats om in de Schermer te komen of
visa versa. In de Hongerwinter trokken lange rijen
voedselzoekers over de Schermerdijk op zoek naar
voedsel. Velen deden ook Akersloot aan, niet alleen
voor voedsel, maar ook voor een slaapplaats. Aan
de overkant van het Noord-Hollands kanaal stonden
op dit tracé tussen het pontveer en de Kogerpolder
weinig huizen. Een ideale plek voor Engelse jagers
om vrachtschepen te bestoken. Verschillende schepen
waren hier gezonken waarbij meerdere dodelijke
slachtoffers zijn gevallen.

Geraakt schip nabij het pontveer
door een Engelse jager.

Pontveer van Akersloot

Vanaf het pontveer het fietspad richting Akersloot
volgen. Na een paar honderd meter links ligt de
jachthaven ( Laamens) en het restaurant Dok 10. Hier
was het marine steunpunt Akersloot.
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Watervliegtuigen op de basis in Akersloot

Vervolg het fietspad richting Akersloot, ga de eerste
weg LA en direct RA de ventweg ( De Crimpen) op.
Deze weg loopt over in de Julianaweg, na ongeveer
200 meter links is het Wilhelminaplein. Op de locatie
van het appartementencomplex was de gaarkeuken
gesitueerd.
7. Julianaweg 46: locatie gaarkeuken
In de Hongerwinter was ook in plattelandsgemeenten
het voedsel schaars. Vele gezinnen uit de
kustplaatsen moesten evacueren en werden in
Akersloot ondergebracht. Ook alle bewoners van een
bejaardenhuis uit Beverwijk werden hier gehuisvest.
Daarnaast trokken grote groepen voedselzoekers
door de gemeente op zoek naar eten. Op deze locatie
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werd een gaarkeuken neergezet en kwamen dagelijks
ongeveer duizend klanten voor een maaltijd langs. Er
waren voedselbonnen nodig om voor een maaltijd in
aanmerking te komen. De aanvoer van voldoende en
voedzame ingrediënten was lastig maar er werden toch
ruim 125.000 maaltijden verstrekt in deze korte periode.

overlijdt hij op 20-jarige
leeftijd. Na de oorlog
werd Nico in Akersloot
begraven en enkele jaren
later herbegraven op de
erebegraafplaats
voor
oorlogsslachtoffers
in
Soest. Ter herinnering aan
hem is deze gedenksteen
geplaatst bij de RK
begraafplaats.
Gedenksteen voor Nicolaas
Petrus de Groot

Voormalige kaasfabriek. Op het plein ervoor was de gaarkeuken

Vervolg de Julianaweg, na de kerk LA de Klaashoornlaan
in. 1e Weg RA de Kerklaan in na ongeveer 200 meter
staat rechts de voormalige Jacobusschool.
9. Kerklaan 11: Duitse troepen en evacués in Akersloot

Huidige situatie.

Vervolg de Julianaweg, links de R.K. Kerk met
begraafplaats. Aan de buitenrand voor deze
begraafplaats staat een gedenksteen.
8. Julianaweg 42: begraafplaats RK Kerk met
gedenksteen

Er waren meerdere malen Duitse troepen in Akersloot
gelegerd. De toenmalige Jacobusschool werd van
februari 1943 tot maart 1944 in gebruik genomen door
de Duitse infanteristen. Ook enkele ernaast gelegen
woonhuizen werden gevorderd om de officieren te
huisvesten. Toen de Duitsers waren vertrokken kreeg de
school een nieuwe bestemming. Er werden evacuees
ondergebracht uit omliggende (kust)gemeenten. Vele
inwoners van deze plaatsen waren geëvacueerd om
verdedigingsmaatregelen te kunnen treffen voor het
geval het tot een invasie zou komen. De bevolking van
Akersloot was toen bijna verdubbeld. In vrijwel ieder
huis waren evacués opgenomen.
Schaatsen in 1945 op de Klaashoorn- en Kijfpolder.

Maar liefst zevenenzestig Akersloter jongemannen
werden gedwongen te werk gesteld in Duitsland of nog
verder weg. Hun verhalen zijn opgeschreven in het boek
Terug in Akersloot, geschreven door Jaap Zweeris. Velen
van hen zijn zo weggerukt uit hun vertrouwde omgeving
en hebben zware ontberingen moeten doorstaan. Nico
de Groot is in Frankfurt am Main te werk gesteld. Hij
werd ziek en belandde in het ziekenhuis, zijn twee broers
kregen een visum om hem te bezoeken. Op 24 juni 1943
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De tegenover de school gelegen Klaashoorn- en
Kijfpolder was een van de polders die (gedeeltelijk)
onder water was gezet. In de strenge winter van
1944/1945 kon hier worden geschaatst. De Kerklaan is
nu rijkelijk voorzien van bomen maar tijdens de laatste
oorlogswinter waren de meeste bomen in Akersloot in
de kachel verdwenen.
Ga verder over de Kerklaan die doorgaat in de
Boschweg. Volg de Boschweg tot voorbij de
voetbalvelden en ga dan bij het kruispunt LA de
Hemweg op (deze weg loopt dood). Vervolg de
Hemweg tot net voorbij de schuur van het NHlandschap.
10. Hemweg 1A: turf steken in de Hempolder
Op meerdere plekken in Akersloot werd er turf gestoken,
zo ook in de Hempolder net achter de dijk richting de
Dorregeester molen. Na het verwijderen van de toplaag
grond werden de turven gestoken en opgestapeld om
te drogen. Het kon wel een jaar duren voordat de turf
voldoende was ingedroogd. De kwaliteit van deze turf
was niet al te best, maar wel zeer gewild. Er werd zelfs
een maximale prijs voor de turf vastgesteld om illegale
tussenhandel te voorkomen.

Optie: naar Uitgeest.
Ga weer terug naar het kruispunt, LA de Fielkerweg
volgen tot aan de Geesterweg. Dan LA het fietspad
op richting Uitgeest.
Optie: Terug naar het startpunt. LA de Fielkerweg
volgen tot aan de Geesterweg. Dan RA via het
fietspad en 1e weg LA de Sluisweg nemen. Hier is
het begin van de route Akersloot.

ROUTE UITGEEST

8 KM

Vanaf Akersloot het fietspad Limmerweg achter molen
de Kat volgen en de kruising oversteken naar de Loet.
Voor bewoners in de omgeving van het station
Uitgeest kan de keuze gemaakt worden om eerst
langs punt 9, het oorlogsmonument bij het Kooghuis,
Provincialeweg 3a te gaan. Ga vanaf het station over
het fietspad richting Castricum. Ga na 1 km LA onder
het tunneltje door en volg het fietspad tot het einde.
Ga rechtsaf de Koog in en LA de Sternstraat in. RA
de Benesserlaan in en neem dan de 1e afslag links
naar de Plevierstraat. Deze volgen tot de bocht en
LA de Wiekenlaan in. De 1e afslag rechts naar de
Geesterweg. Deze oversteken en de Populierenlaan
in. Neem de 2e afslag links naar de Loet.
1. Loet 4: het lange huis

Turf steken in de Hempolder
met vlnr. Piet Buijs, Klaas
Molenaar en Chris Winter.

38

Het huis heeft zijn naam te danken aan de lengte ervan:
circa twintig meter. In WOII woonde hier het echtpaar
Van Velzen-Polle. Via een zus in Haarlem kwamen
zij in contact met het joodse echtpaar Lydia en Frits
Hofstede. Lydia lag op de kraamafdeling van het joodse
ziekenhuis. Na de geboorte van hun dochtertje Ruty
konden zij onderduiken in het lange huis en de baby
werd ‘te vondeling’ gelegd bij de ouders Zwagermande Waard aan het Dorregeest. De Heer Zwagerman was
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de tweede echtgenoot
van mevrouw (Polle)de Waard. Later kwam
Toos, een joods meisje uit
Amsterdam samen met
haar vader David er ook bij.
Maar David ging na korte
tijd terug naar Amsterdam
en liet zijn dochtertje in
goede handen achter.
De drie onderduikers
hebben tot aan het einde
van de oorlog onderdak
gekregen.

Loet 4, het lange huis

Ga naar de kruising met de Populierenlaan en steek
over naar de Bonkenburg en vervolg de weg rechtdoor.
De tweede weg LA de Meldijk op. Deze gaat over in de
Sluisbuurt. Ga de sluis over naar de Lagendijk tot aan
de ‘Tweede Broekermolen’ aan de rechterkant.
2. Lagendijk: de Tweede Broekermolen
De molen was eigendom van Cor Deijle. In WOII heeft
hier een joods-Duits echtpaar ondergedoken gezeten.
Zij zaten in de kamer op het noorden. In een groot
huis aan de overkant bij het meer, zaten veel Duitse
militairen. Bij controles in de molen door de Duitsers
zat het echtpaar in de werkkast waar het werkgoed en
overalls hingen. Cor Deijle maakte vaak een kort praatje
maar bleef vriendelijk en werkte de Duitsers zo snel
mogelijk naar buiten. Het echtpaar heeft hier drie jaar
ondergedoken gezeten. Hun dochtertje was elders in
Nederland ondergebracht. In 1944 werd de Broekpolder
onder water gezet, ook wel inundatie genoemd. De
molen was toen moeilijk bereikbaar.

De Tweede Broekermolen

Molenaar Cor Deijle

3. Kerkbuurt: het Regthuys en de toren van
de Dorpskerk
In het Regthuys is een vertoning over de inundatie in
Uitgeest. Deze kan bezocht worden op 25 en 26 april
2020 tussen 10.00 en 17.00 uur. Het Regthuys is in 1684
gebouwd. In WOII werd hier vergaderd door de leden
van de luchtbescherming. Op de maandagmiddagen is
het Regthuys geopend van 13.00 uur tot 15.30 uur.
De klok in de toren van de Dorpskerk is een Hemonyklok,
gemaakt door de beroemde klokkenbouwers de
gebr. Hemony. De Duitsers vorderden klokken. Ook
de klokken uit de toren van deze kerk. Ze wilden het
brons gebruiken om er munitie van te maken. Een
schip met klokken voer over het IJsselmeer naar het
oosten maar is nooit aangekomen. Het schip is bij Urk
gezonken en is na de oorlog weer naar boven gehaald.
De Hemonyklok hangt nu weer in de toren van de kerk.

Keer om en ga weer terug over de Lagendijk –
Sluisbuurt – Meldijk, richting Middelweg. Bij de
kruising Meldijk/Middelweg schuin naar rechts
oversteken naar de Schevelstraat. Aan het einde,
in de bocht staat het Regthuys, waar de historische
vereniging Oud Uitgeest in is gevestigd.

Hemonyklok 18e eeuws
Dorpskerk en Regthuys
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De weg vervolgen langs het Regthuys en de
Dorpskerk naar de Hogeweg. Een kleine 100 meter
verder staat aan de rechterkant op de hoek Hogeweg/
Dokter Brugmanstraat een wit gebouw, de voormalige
openbare school, thans muziekschool.

Terug
naar
de
kruising
Middelweg/Dokter
Brugmanstraat. LA richting de O.L. Vrouwe Geboorte
kerk. Vóór de kerk RA, de Langebuurt op. Vlak voor
de overgang Langebuurt/Westergeest staat voor de
bocht in de weg aan de rechterkant een grote woning.

4. Hogeweg 8: gaarkeuken/openbare school

6. Langebuurt 72: het verpleeghuis

In de laatste jaren van de oorlog werd hier geen les meer
gegeven. De school werd gebruikt als gaarkeuken. Met
uitgedeelde voedselbonnen kon men hier een pannetje
eten ophalen. Dit was de tweede gaarkeuken. De eerste
was in de Hollandsche Melksuiker Fabriek aan de N203.
Deze fabriek werd gebombardeerd.

Deze woning uit 1875 is ooit een RK weeshuis en een
verpleeghuis geweest. In de oorlogsjaren was het
een kraamkliniek. Dokter Brugman was in die periode
huisarts. Hij deed daar de bevallingen, maar zat ook
in het verzet. Geheime informatie kon door de dokter
in deze kliniek makkelijk doorgegeven worden aan de
‘bezoekers’ omdat hij hier regelmatig aanwezig was.
Hij moest wel op zijn hoede zijn, in het voorhuis waren
Duitse officieren ingekwartierd.

De gaarkeuken

Hogeweg 8

LA de dokter Brugmanstraat in en dan de eerste weg
links de Middelweg op. Aan de linkerkant staat na plm.
50 meter het gemeentehuis.
5. Middelweg 28: het Raadhuis
In de oorlog werd een NSB-burgemeester aangesteld.
In het oudste gedeelte van het gemeentehuis, het
Raadhuis met daarvoor de trappen, werden gevangen
genomen personen verhoord. In de hal van het
gemeentehuis hangt een plaquette met namen van
Uitgeesters die in de oorlog het leven lieten in. Een jong
meisje, Betsy Boon kwam om door een aanval van een
Engelse Spittfire op de spoorbaan. De plaquette is van
buitenaf te zien door het glas van de toegangsdeur.

Het Raadhuis
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Monument 1940-1945

Ga direct na nr. 74 RA het Ranonkelpad in. RA de
Middelweg op en dan de eerste weg LA de Koningin
Wilhelminastraat in, naar huis nr. 9.
7. Kon. Wilhelminastraat 9
Tijdens de oorlogsjaren woonde Simon Twisk in de
Wilhelminastraat nr. 18, toen Tuinstraat geheten. Hij
dook onder omdat hij eerder gevangen genomen was.
Hij werd op transport gesteld vanuit kamp Amersfoort,
maar wist uit de trein te springen. Aan het eind van de
oorlog, op 23 april 1945 was hij bij zijn schoonouders
Berghuis in de Tuinstraat nr. 3 (nu nr 9) vanwege de
verjaardag van zijn vrouw. Hij werd verraden. Duitse
militairen drongen ‘s nachts het huis binnen. Simon lag
boven in een slaapkamer onder een bed. Daar werd
hij gevonden en doodgeschoten. Dit was twee weken
voor de bevrijding. ‘s Morgens moesten twee mannen
die aan de overkant in de tuinen aan het werk waren
hem weghalen en in de tuin begraven. In de vroege
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Monument bij de spoorlijn

ochtend van 25 april werd zijn
lichaam door verzetsmensen
opgegraven en meegenomen
naar het opbaarkamertje onder
de toren van de Dorpskerk. Op
5 mei werd hij op het kerkhof
van de Dorpskerk herbegraven.
De Tuinstraat werd na de
bevrijding omgedoopt tot
Koningin Wilhelminastraat.
Simon Twisk

De Kon.Wilhelminastraat vervolgen. Neem de tweede
weg links, de Hogeweg op. Ga naar Hogeweg 110, het
huis ‘in de Witte Olifant’, tegenover de speeltuin.
8. Hogeweg 110: ‘In de Witte Olifant’.
Jan van der Eng woonde samen met zijn vrouw en zoon
Jantje in deze woning. Hierachter stond een fabriekje.
Jan zat in het verzet en in zijn huis en fabriek lagen
munitie, explosieven en wapens. Er was daardoor veel
aanloop en dat viel op. De Grüne Polizei deed een inval.
Jan kon zich verbergen in een kamer op de eerste
verdieping, in een ruimte achter een wand. Zijn vrouw
stond de Duitsers te woord. Jan stond al die tijd met een
handgranaat in zijn handen klaar om die tot ontploffing
te brengen als hij werd ontdekt. Vier uur later kreeg Jan
van bevriende informanten te horen dat de Duitsers het
dorp uit waren en hij weer tevoorschijn kon komen.

9. N203/Provincialeweg 3:
het Kooghuis met
oorlogsmonument
Vanuit Den Helder reden er
regelmatig
munitietreinen
naar Amsterdam en Zwolle.
In november 1944 pleegde
het Zaans verzet een aanslag
op de spoorlijn in Uitgeest.
Er werd een munitietrein
opgeblazen. Hierop volgden represaillemaatregelen.
Drie gevangenen uit Amsterdam (Weteringschans)
werden op 15 december 1944 langs de spoorlijn
gefusilleerd. In het weiland bij de spoorlijn staat een
monument voor deze slachtoffers.
De slachtoffers waren G. de Beer uit Rotterdam, 27
jaar, P.A. Roodenburgh uit Amsterdam, 26 jaar en
P. Ouwerkerk uit Haarlemmermeer, 31 jaar. Bij het
monument werden twee bomen geplant.

G.de Beer

P.A. Roodenburgh

P. Ouwerkerk

Dit was de route Uitgeest.

Hogeweg 110

Ga verder naar Hogeweg 192. Voorbij deze woning
op de hoek Hogeweg/J.E. de Witstraat RA. Aan het
eind via de oversteekplaats de Geesterweg over en
LA naar de tunnel. In de tunnel de eerste afslag rechts
omhoog, richting Castricum. Langs de N203 voorbij
het benzinestation naar het oorlogsmonument bij het
Kooghuis.
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Doorgaan richting Castricum?
Houd dan na het afslaan van de N203 rechts aan en
volg het fietspad richting Castricum.
Doorgaan richting Limmen?
Ook is er de mogelijkheid om noordwaarts langs de
N203 te blijven fietsen om de route Limmen te volgen.
Doorgaan richting Akersloot?
Ga via de Provincialeweg N203 richting Limmen, Ga
door de 2e fietstunnel en volg het fietspad richting
Akersloot.
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De fiets- of wandelroute 75 jaar bevrijding is
samengesteld door de historische verenigingen en
stichtingen Castricum, Limmen, Akersloot en Uitgeest.
De route bestaat uit een aaneengesloten route door de
vier kernen, de route kan uiteraard ook per kern worden
gefietst of gelopen.
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