
 

 

 
 

Dit project betreft het warenhuis en het ketelhuis die staan achter de woning aan de 

Koewijzend 4, op grond van de gemeente Hoorn. Eventuele sloop in verband met 

woningbouw is mogelijk, vandaar de opmeting die plaatsvond in het najaar van 2015.  

Hieronder eerst enkele gegevens overgenomen uit de Gemeentelijke Monumentenlijst 

Hoorn (2004) over de woning, de schuur en de kassen en warenhuizen, gevolgd door 

informatie over de bewoningsgeschiedenis. Enkele gegevens hiervoor komen uit het boek De 

Bangert & Koewijzend, uitgegeven door de Vereniging Historisch Blokker en Stichting 

Historisch Zwaag, 2008.  

 

 

Gemeentelijke Monumentenlijst 

Op een ruim erf aan de zuidzijde van de Koewijzend gelegen voormalig 

tuindersbedrijf (fruit- en groentekwekerij) bestaande uit een woonhuis 

(1930), een bewaarschuur (1938) en een druivenserre (1928 of 1929).  

De woning en de schuin daarachter gesitueerde bewaarschuur zijn naar 

verluidt gebouwd door aannemer Langereis uit Westerblokker die 

vermoedelijk ook het ontwerp leverde. Opdrachtgever voor de bouw van 

het huis en de schuur was tuinder Jacob Balk 

Henricuszoon, de schoonvader van de huidige (2004) 

eigenaresse mevrouw Balk-Nobel.  

De links van de bewaarschuur gesitueerde kniekas 

(druivenserre) is in het kadastrale dienstjaar 1930 

(dus in 1928 of 1929) gebouwd in opdracht van 
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tuinder Pieter Janszoon Bakker en begin jaren vijftig met de achterliggende kniekas en de 

bijbehorende grond gekocht door Jacob Balk.  

 

De eerste kassen van Balk liggen verder naar 

achteren op circa 165 meter vanaf de weg: 

linksachter twee evenwijdige kniekassen uit 

1930 en rechts daarvan achter elkaar twee 

warenhuizen, beide gekocht in Oudendijk en 

daar naar verluidt in gebruik als bloemenkas.  

Het achterste warenhuis is in 1943-1944 hier 

geplaatst, het voorste in 1942. Op de plaats 

van het voorste warenhuis is in 1981 een 

nieuw warenhuis gebouwd. Tussen beide warenhuizen staat een ketelhuis uit 1943. In de 

jaren zeventig is in het verlengde van de twee van Bakker gekochte kassen een derde 

kniekas geplaats die eerder bij Westerblokker 133 gestaan heeft.  

Met uitzondering van de bewaarschuur en de voorste kniekas staan de genoemde 

bedrijfsgebouwen op grond van de gemeente Hoorn. 

 

 

Waardering  

Het voormalig tuindersbedrijf 

Koewijzend 4 waarvan het voorste 

gedeelte bestaat uit een  

woonhuis, een bewaarschuur, een 

druivenserre en een bijbehorende 

hoogstamboom is van  

algemeen belang wegens 

cultuurhistorische, 

architectuurhistorische en zeldzaamheidswaarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven en 

voor dit gebied kenmerkend voorbeeld van een tuindersbedrijf (fruit- en groentekwekerij) 

uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Tevens heeft het geheel historisch-

stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het lint Bangert/Koewijzend 

met zijn karakteristieke bebouwing van vrijstaande (tuinders)woningen.  

 

  



Bewoningsgeschiedenis 

Op 16 juni 2015 vindt een gesprek plaats met mevrouw Dicky Balk-Nobel (82), eigenaresse 

van het bedrijf aan de Koewijzend 4. Voorafgaand hieraan laat zij het oudste warenhuis, dat 

in ’43-’44 is geplaatst, zien. In dat warenhuis kweekt ze nog steeds kiwi’s. ‘Je moet toch een 

doel hebben! Ik loop hier regelmatig heen om water te geven. En ik pluk zelf. Oogsten is 

immers het mooiste wat er is!’ 

 

Ook demonstreert ze het opendraaien van de ramen in deze kas. Dat gebeurt met een 

slinger. ‘Dit was altijd mijn eerste werk ’s morgens: zo snel mogelijk de ramen open!’ 

 

Vervolgens vertelt ze: ‘Het bedrijf is rond 1931 opgezet door mijn schoonvader Jacob Balk. 

Hij was getrouwd met Neeltje Jonker uit Sijbekarspel. Eerst had hij een perentuin. De sloten 

lagen toen nog overdwars. Stukje bij beetje bouwde hij het hier op. Om zijn inkomsten te 

verhogen zette hij een druivenkas met sla, andijvie en spinazie als onderteelt. Dit warenhuis 

is in 1943 herplaatst uit Oudendijk. Er werden tomaten, komkommers en perziken in 

geteeld. De kassen kwamen uit nood, de prijzen voor fruit waren in die tijd slecht. De teelt is 

de kassen was zekerder.’ 



Het bedrijf bestond in die begintijd 

(jaren 30) uit niets anders dan een kaal 

stuk grond met daarachter een sloot. 

Naast de (tegenwoordige) schuur liep 

ook een sloot. Dat was typerend voor 

die tijd, om de 20 à 30 meter een sloot. 

In de eerste jaren was er nog geen 

schuur en werd de keuken gebruikt voor 

het bossen van anemonen. 

Langzamerhand moesten de fruitbomen 

wijken voor kassen. In de druivenserres 

die rond 1943 werden aangekocht, plantte en kweekte Riek Balk, zoon van Jakob, druiven. 

Deze druivenstruiken staan er nog steeds. Het houten warenhuis dat gelijk met het ketelhuis 

werd neergezet, werd verwarmd met kolen en later peteroleum  

In 1973 verhuizen Jacob en Neeltje Balk naar Koewijzend 1. Hun zoon en schoondochter Riek 

(Henricus) en Dicky Balk  nemen het bedrijf over en gaan wonen op het adres Koewijzend 4. 

Zij komen van Westerblokker 133. Hun kinderen Jaap (1958) en Corrie (1962) zijn daar 

geboren. De kniekas die Riek Balk verplaatst van zijn tuin in Westerblokker naar de 

Koewijzend, is een meter hoger en ook breder dan de andere kassen. Zijn zoon Jaap Balk 

vertelt: ‘Daar werd het dus minder snel warm. Deze kas was heel geschikt voor 

bloementeelt.’ In de warenhuizen worden onder meer druiven, kiwi’s, tomaten en 

komkommers geteeld. Jaap: ‘Ook was er zaadteelt in de kassen. Dat doe ik nu zelf ook, in 

opdracht van een groot zaadbedrijf.’ 

Riek Balk overlijdt in 2004. De werkzaamheden op het bedrijf werden daarvoor al  

langzamerhand overgenomen door zijn zoon Jaap en schoondochter Annie. Anno 2015 

dragen zij zorg voor al het werk in tuin en warenhuizen. Dicky Balk woont nog altijd in het 

karakteristieke woonhuis uit 1930.  

Op de dag van het gesprek (half juni) is net begonnen met het krenten van de 

druiventrossen in de oude druivenkas. Per boom blijven zo’n 27 trossen hangen. De oogst zal 

ongeveer half oktober beginnen. 

  

   



 


