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BOUWHISTORISCH RAPPORT
BREEDSTRAAT 162, ENKHUIZEN
door Gerrit Vermeer
namens de Vereniging Oud Enkhuizen
in opdracht van de gemeente Enkhuizen.
april 2012
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Identificatie
Het pand op Breedstraat 162 met kadastraal nummer F1563 is sinds 22 februari 1966 ingeschreven als rijksmonument, onder het nummer 15023.
Situering
De Breedstraat, een bebouwde zeedijk uit omstreeks 1300, vormde in het middeleeuwse Enkhuizen lange tijd
de oostelijke begrenzing van de stad. De huizen aan de huidige even zijde (de westzijde) stonden binnendijks,
de huizen aan de overzijde buitendijks. De dijk loopt parallel aan de oudste binnendijkse haven van Enkhuizen, de Zuiderhaven, die uit omstreeks 1361 dateert en waarvan het noordelijke gedeelte later werd gedempt.
De Breedstraat vormde de kern van het op de zee gerichte stadsdeel van Enkhuizen. Ongeveer halverwege
de Breedstraat verrees aan de buitendijkse kant omstreeks 1394 het stedelijke gasthuis en het stadhuis. Na

Afb. 1. De minuutkaart uit 1823. Breedstraat 162 staat aangegeven met een rode pijl.

een overstroming in 1529, zoals die zich volgens de stadskroniek van Brandt in geen honderd jaar had voorgedaan, onderging de zeedijk, waaronder het gedeelte met de Breedstraat, in de daarop volgende jaren een
verhoging met de ‘lengte van een ton’.1 In 1567 werd de functie als zeedijk overgenomen door de oostelijker
gelegen Wierdijk. Tussen de oude en de nieuwe dijk kwam ook de brede Oosterhaven tot stand.
Breedstraat 162 staat op het meest zuidelijke bouwblok aan de westzijde van de Breedstraat. Dit kleine bouwblok wordt aan de zuidzijde begrensd door de Bocht en aan de noordzijde door het Dijkastraatje. Tussen
1 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen […], Enkhuizen 1666.
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Afb. 2. De voorgevel van Breedstraat 162.

Afb. 3 De sprong in het muurwerk ter hoogte van de aansluiting van het achterhuis op het voorhuis.

nummer 162 en nummer 164, het buurhuis aan de zuidzijde, loopt een smal gangetje naar het bescheiden
achtererf van nummer 162. Dit gangetje staat al weergegeven op de minuutkaart uit 1823 (afb. 1). Op die
kaart valt te zien, dat de bebouwing achter tegen het huis doorliep tot de huidige erfscheiding en dat daarachter nog een klein plaatsje was. In de bebouwing achter bevond zich ook nog een binnenplaatsje voor de
lichttoetreding.
Globale beschrijving
Tegenwoordig bestaat het huis uit een voorhuis met het zadeldak haaks op de straat. Dit voorste deel van
het huis bestaat uit een begane grond en een verdieping die in de zolder steekt, met daarboven een vliering.
Achter het voorste gedeelte strekt zich voorheen een even brede aanbouw met lessenaarsdak uit, die in 1961
een verdieping kreeg met een plat dak. In het gangetje maakt de muur bij de overgang van het voorhuis en
de aanbouw een kleine sprong (afb. 3). Het voorhuis heeft aan de achterzijde een puntgevel.
De voorgevel vertoont grauw gebakken bakstenen in kruisverband die uit de achttiende eeuw moet dateren.
Aan de kant van het gangetje is te zien, dat de voorgevel is ingekast in de oudere zijgevels (afb. 2). Deze gevels, opgetrokken uit een veel zachter gebakken baksteen, variërend in kleur van geel naar warm oranje, zouden nog uit de eerste helft van de zeventiende eeuw of van daarvoor kunnen stammen. Het onderste gedeelte
van het achterhuis is opgetrokken uit ongeveer dezelfde bakstenen als de zijmuur van het voorhuis.
De voor- en achtergevel
Op de begane grond telt de voorgevel drie assen met in de rechter de voordeur (afb. 2). De twee schuifvensters hebben een negentiende-eeuwse roedenverdeling met vier maal drie ruitjes. De verdieping neemt het
onderste deel van de zolder in, waardoor er aan weerszijden minder plaats is voor vensters. Vandaar dat de
gevel hier twee vensterassen heeft, waarvan de vensters met 3 maal drie ruitjes tamelijk dicht bij elkaar zitten.
Een kozijn met drie bij twee ruitjes voorzien de vliering van daglicht. Boven en onder de vensters beneden en
op de verdieping is een rollaag gemetseld.
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Afb. 4 en 5. De ankers in de achtergevel. Rechts een schieter met een merk.

De geveltop verkeert niet meer in de oorspronkelijke toestand, maar moet in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn huidige vorm hebben gekregen. Deze vernieuwde top voert het jaartal 1777. Gemetseld in een
afwijkende baksteen kreeg de geveltop schuine toplijnen met vlechtingen en bovenop een tuit met een toppilaster. De voorgevel vertoont in totaal veertien ankers.
De achtergevel van het achterhuis bestaat voornamelijk uit gele bakstenen, hier en daar met een wat oranje
tint. Het is opgetrokken met schelpmortel in kruisverband. De muurankers hebben eenvoudige schieters van
verschillende vorm uit uiteenlopende perioden (afb. 4 en 5). Op een van de schieters zit een merk bestaande
uit twee liggende streepjes, een kruis en opnieuw twee liggende streepjes (afb. 5).
In de zijgevel aan het gangetje zitten een aantal inkassingen van afgezaagde balken.
De inwendige houtconstructie
Op de begane grond gaat een groot deel van het casco verscholen achter afwerkingslagen van hardboard en
zachtboard tegen de muren en hangplafonds van zachtboard. In het voorhuis bevindt zich rechts een gang
met een verhullende afwerking. In de kamer links daarvan is een wit gelakte, zware balkenlaag zichtbaar,
waarvan de balken met een bolschaaf (afb. 6). Achter een schot van hardboard achterin het voorhuis is nog
een vierde, onbeschilderde, eiken balk te zien. Anders dan de andere balken, beschikt deze nog over een
sleutelstuk met een ojief aan de kop en een kwarthol profiel opzij (afb. 7). Deze eiken balklaag kan nog tot de
(vroeg) zeventiende-eeuwse bouwfase van het huis behoren. De balken boven de begane grond in het achterhuis vertonen hoekprofielen en vertegenwoordigen vrijwel zeker een jongere fase.
De grenen kapconstructie van het voorhuis telt vier schaargebinten, twee vrijstaande en een tegen de voorgevel en tegen de achtergevel. De balken zijn glad gezaagd. De jukbenen staan op een muurplaat en zijn
met een blokkeel met halfhoutse zwaluwstaart met de bovenzijde van de tamelijk hoge borstwering verbonden (afb. 8 en 9). De jukbenen zijn met een pen-en-gatverbinding met de balk verbonden. Een in deze
verbinding aangebrachte lip stelt het juk in staat drukkrachten op de vangen in horizontale richting. Aan
weerszijden van de jukken ligt een worm, waarover de sporen liggen en waarop, boven de vier jukken, vier
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Afb. 6. De balklaag met bewerkingssporen in het voorhuis.

Afb. 7. De vierde (achterste) balk in het voorhuis. Deze beschikt nog over een sleutelstuk.
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Afb. 8 Doorsnede van de kap van het voorhuis. Tekening de heer Klein.

driehoeksspanten staan. Op de borstwering staan aanlopers, die in het verlengde van de driehoeksspanten de
dakhelling volgen. De korbelen zitten met halfhoutse verbindingen aan het jukbeen en de balk en zijn bevestigd met handgesmede nagels.
De twee voorste balkvakken zijn voorzien van windschoren (afb. 10).
Halverwege tussen de jukken verlenen hangbalken, die zijn ingekeept in de sporen en vastgenageld in het
worm, de vloer van de vliering extra ondersteuning (afb. 11).
De kap lijkt uit de achttiende eeuw te stammen en kwam mogelijk tegelijk met de huidige voorgevel tot stand.
In het huis zitten diverse oude deuren.
In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw zijn over de sporen dakplaten van asbest gelegd.
Op de kap liggen Hollandse golfpannen.
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Afb. 9. Een van de spanten, gezien in de richting
van de straat.

Afb. 10. De vliering. De liggende balk is de worm. De zware balken vormen onderdeel van de driehoeksspanten op de
vliering, die een nokbalk dragen. Tussen twee spanten zitten telkens drie sporen. De schuine balk langs de sporen is een
van de windschoren.
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Afb. 11. De kop van een van de hangbalken onder de vloer van de vliering.
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