Speciale aanbieding

Van varen naar rijden
Verhalen over de ruilverkaveling van de polder Geestmerambacht
Tussen 1964 en 1979 ging de voormalige polder Geestmerambacht volledig op de schop. Na
tientallen jaren van voorbereiding stemden bijna alle landeigenaren in het Geestmerambacht in 1964
vóór de ruilverkaveling. De vaarpolder, bekend als het Rijk der duizend Eilanden, onderging een
metamorfose tot rijpolder. Bedrijven konden groeien en moderniseren en de dorpen kregen meer
welvaart en ruimte voor woningbouw en bedrijventerreinen. De ruilverkaveling legde de basis voor
schaalvergroting, specialisatie, innovatie en internationalisering. Het gebied kreeg een nieuwe
toekomst.
In dit boek met persoonlijke verhalen laat schrijver Agnes de Boer tuinders, boeren, leden van de
Plaatselijke Commissie, landmeters, bestuurders en bewoners uit het Geestmerambacht aan het
woord. Zij vertellen over de ingrijpende geschiedenis van de ruilverkaveling. De veranderingen
gingen niet zonder slag of stoot. Tuinders en veehouders moesten één van de belangrijkste
beslissingen in hun leven nemen: stoppen of doorgaan en wel of niet verplaatsen naar de nieuwe,
efficiënt ingerichte polder. Men ging een onzekere toekomst tegemoet!
Dit tijdsdocument legt vast wat de ruilverkaveling in West-Friesland betekende voor bewoners en
bedrijven.
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Te bestellen via info@hvsint-pancras.nl onder vermelding van uw lidnummer of naam én postcode
Graag het verschuldigde bedrag vóór 1 september a.s. overmaken naar: NL72 INGB 0000 3565 57
t.n.v. Historische Vereniging Sint-Pancras met vermelding van lidnummer en/of postcode
U krijgt bericht wanneer u het boek kunt ophalen in het verenigingsgebouw achter Nobelhof 1, Sint
Pancras
Uitgave van Stichting Uitgeverij Noord-Holland in samenwerking met Stichting Verhalen Verbinden.
Onder redactie van Agnes de Boer.
Gebonden uitgave met een formaat van 20 x 24 cm. Bedrukt in kleur met veel historisch
beeldmateriaal en een omvang van 216 pagina’s.
Het boek wordt ondersteund door Het Kadaster, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Fam. Eecen, Gemeente Alkmaar, Gemeente Langedijk, Prins Bernhard Cultuurfonds, LTO Noord afd.
HLS

Foto van vóór de ruilverkaveling: Familie Verduin thuis bij de koolboet, met de bewaarkolen in de
schuiten, Sint Pancras, begin twintigste eeuw. Bron Historische Vereniging Sint-Pancras

Foto van tijdens de ruilverkaveling: Tijdens de verkaveling werd zand opgespoten onder andere om
de sloten te dempen. Het zand was afkomstig uit de zandwinningsput het Geestmerambacht. Bron:
Stichting Langedijker Verleden.

Foto na de ruilverkaveling: Tegenwoordig reiken de koolvelden in het Geestmerambacht zo ver als
het oog kan zien, Warmenhuizen. Foto: Agnes de Boer

