
Eind 1724 werd Groenlandt  eigenaar 
van ‘Huis Poelenburch met deszelfs 
koetshuijs, stallingen, twee bouhuizen, 
boomgaarden, lanen, houtgewassen en 
landerijen rondom hetzelve gelegen’. 
Globaal gezien lag het landgoed tussen 
de huidige Constantijn Huijgensstraat, 
Van Lennepstraat, Maerelaan en Laan 
van Assumburg. 

In 1752 verkocht Groenlandt een deel van de grond aan buurman Cornelis Knaap die een boerderij bezat met de bekende naam 
‘Vrijburg’ of ‘Foppenburg’. Links op deze foto uit 1955 zien we de boerderij van Knaap met daar rechtsboven de boerderij  van 
Dijkman die later werd omgebouwd tot bowlingcentrum.

Grafsteen van Groenlandt en zijn vrouw 
Neeltje in de Dorpskerk.

De kaart werd voltooid in 1735 en toont met de klok mee de 

groene vlakken Jagerslust (De Vlotter), Marquette, Assumburg 

en Meerestein. 

Vanaf Jagerslust lopen naar onder rechts de ‘De Groote Hout 

Wegh’ (nu Rijksstraatweg) en links na de afsplitsing ‘De Kleijne 

Hout Wegh’ tot aan de ‘Banscheijdingh tussen Heemskerck en 

Wijck aan Duijn’. 

Ook vanaf Jagerslust loopt naar schuin rechtsonder ‘Den 

Oosterwegh’  tot aan Assumburg waar de naam verandert in 

Hofl aan. De toenmalige Oosterwegh omvat globaal de huidige 

Oosterweg, Marquettelaan, (voormalige) Starstraat en Gerrit 

van Assendelftstraat.
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Heemskerk 
in kaart
Cornelis Groenlandt is in de geschiedenis van Heemskerk 

van groot belang door de gedetailleerde kaarten die hij ons 

heeft nagelaten,  waarmee hij ons inzicht heeft verschaft 

in de ontwikkelingen van ons dorp. De hier afgebeelde 

overzichtskaart van Heemskerk is het resultaat van zijn 

onvermoeibare werk om te komen tot een getrouwe afbeelding. 

Hij legde daardoor de basis voor een rechtvaardige verdeling 

van de belastingen die aan het dorp als totaal werden opgelegd. 

Bij de kaart horen een viertal detailkaarten en een boekwerkje 

waarin de kwaliteiten per perceel werden vermeld en waarop 

ieders aandeel in de belasting werd gebaseerd. Latere 

wijzigingen werden daarin ook aangetekend en zo werd een 

stuk geschiedenis van Heemskerk vastgelegd.

Levensloop
Aan de genoemde Oosterwegh,  werd Cornelis Groenlandt in 

1676 geboren. In 1703 trouwde Cornelis met bakkersdochter 

Neeltje Laurens (Backer). Cornelis Groenlandt heeft van zijn 

schoonvader mogelijk het bakkersvak geleerd en oefende dat 

beroep later uit in het vlakbij gelegen pand dat bekend zou 

worden als de bakkerij van Schuijt. Naast zijn beroep als bakker 

was Cornelis Groenlandt grootgrondbezitter en werd hij in 1710 

aangesteld als inner van belastingen, wat verklaart waarom het 

in kaart brengen van de omgeving van groot belang was.
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