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Bouwhistorische beschrijving
Wierdijk 31, Enkhuizen
Klaas Koeman, Gerrit Vermeer
Vereniging Oud Enkhuizen.
oktober 2017
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Afb. 1. Wierdijk 31 aangegeven met de rode pijl
op de stadsplattegrond
van Enkhuizen uit 1902.
Archief Oud Enkhuizen.

ò

Identificatie
Wierdijk 31, 1601 LA Enkhuizen
Kade 25, 1601 LB Enkhuizen
Houten tonnenloods uit 1888 gebouw door de IVde afdeling (Loodswezen) van het Ministerie van Marine.
Bij de inventarisatie van gemeentelijke monumenten in 1988 niet beoordeeld.
Situering
De loods staat op een kavel, dat oorspronkelijk in het bezit was van de stad.1 Dit loopt van de Wierdijk naar
de lagere kade aan de Oosterhaven (afb. 1). De zijgevels van de loods staan van oudsher aan weerszijden vrij.
Langs de noordzijde loopt de Bottersteeg. Langs de zuidzijde bleef een ongeveer even smalle strook langs de
loods onbebouwd. De loods staat op het licht naar beneden lopende talud van de vroegere zeedijk, de Wierdijk.
Geschiedenis
Als beloning voor de snelle overgang naar het kamp van Willem van Oranje in 1572, ontving Enkhuizen van
hem in 1572 het paalrecht. Dit hield in dat Enkhuizen aan passerende schippers op de Zuiderzee, de zeegaten
en de Wadden geld mocht vragen voor de vervaardiging en het onderhoud van de tonnen en bakens, nodig
voor de navigatie tussen de vele zandbanken en langs de grillige kustlijn. Het gebouw waar de bakens werden
gemaakt en gerepareerd staat nog op de plek, waar het in de zeventiende eeuw ook al was gesitueerd, tussen
de Bierkade aan de Oosterhaven en de Zilverstraat, het huidige Bierkade 1-5.2 Dat complex heet nog steeds
de Betonning.
Tot 1809 behield Enkhuizen de betonning en het bijbehorende recht van paalgeldheffing om de kosten
te dekken. Daarna kwam dit tijdelijk bij de overheid, waarna de stad het na de Franse tijd in 1813 weer terugkreeg. In 1836 ging het weer tegen een jaarlijkse vergoeding naar het Rijk en in 1854 kocht het Rijk dit
recht af voor een som ineens. De werkplaatsen bleven in Enkhuizen en stonden onder het beheer van het
Ministerie van Marine. In 1866 bouwde de Marine aan de Bierkade een stenen magazijn voor de ‘dienst der
betonning’.3 Aan het zuidelijke uiteinde van de Oosterhaven verrees in 1888 een houten tonnenloods met
1 Kadastrale minuutkaart Enkhuizen, Sectie F, 633 en 633a. In 1832 aangegeven als een erf in eigendom van de stad.
2 Bierkade 1, rijksmonument 507055; Bierkade 2-3, rijksmonument 507056; Bierkade 4, rijksmonument 507057); Bierkade 5, rijksmonument 507058.
3 Nationaal Archief (NA), Archief van het Ministerie van Marine: Afdeling Loodswezen (Afdeling IV), 1822-1928 (1931), nummer blok D23914, archiefinventaris: 2.12.10, inventarisnummer 324, 7.24, het bouwen van een stenen magazijn voor de dienst der
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Afb. 2 (boven).Tekening bij het bestek uit 1888. Nationaal Archief, ‘s-Gravenhage.

Afb. 3 De voorgevel aan de
Wierdijk. Foto auteurs.
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Afb. 4. De achtergevel aan
de Kade. Foto auteurs.

Afb. 5. De zijgevel aan de
Bottersteeg. Foto auteurs.

een waterkelder en een kettingbak (afb. 2).4 De regering besloot in 1908 tot opheffing van de werkplaatsen,
waarna de gebouwen weer in eigendom van de gemeente kwamen.
Beschrijving
Het bestek van het Departement van Marine bepaalde de aanbesteding van ‘het bouwen van eene houten
loods op steenen voet, ten dienste van ’s Rijks betonning te Enkhuizen’ op vrijdag 16 maart 1888. De loods
heeft een breedte van 11 meter en een lengte van ruim 24 meter. De vloer liep trapsgewijs naar beneden in
de richting van de Kade, waardoor de hoogte onder de balken in die richting tot op heden toeneemt en de
voet hoger wordt. De vrije stahoogte aan de kant van de Wierdijk werd in het bestek bepaald op 2,80 meter.
De houten loods bleef tot op heden behouden en vergelijking met het bestek en de bijbehorende tekening uit 1888 leert, dat de loods sinds de bouw nauwelijks verandering onderging en vrijwel gaaf bewaard
bleef (afb. 2). De tweebeukige loods had twee afgeknotte zadeldaken. Aan weerszijden van de voor- en achtergevel zat een ingang in het midden en aan weerszijden daarvan een venster. In de zijgevels zaten elk vier
vensters. Tussen de twee beuken staan acht standvinken.
betonning te Enkhuizen, 1886.
4 NA, Archief van het Ministerie van Marine: Afdeling Loodswezen (Afdeling IV), nummer blok D23914, archiefinventaris:
2.12.10, inventarisnummer 324, 13.11: Het bouwen van een houten loods op stenen voet ten dienste van ‘s-Rijksbetonning te Enk
huizen, 1888.
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Afb. 6. De loods inwendig,
gezien naar de Wierdijk
met op de middenas de
standvinken. Foto auteurs.

Afb. 7. De noordbeuk gezien naar de Kade.
Foto auteurs.

Afb. 8. De noordbeuk gezien naar de Wierdijk.
Foto auteurs.
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Afb. 9. Standvink met korbelen. Over de standvinken
lopen twee ribben met
daarop de gootbak.
Foto auteurs.

Afb. 10. De zakgoot tussen
de twee beuken.
Foto auteurs.

De stenen voet bestaat uit metselwerk in kruisverband van anderhalf steens waalklinkers ‘in sterken tras’
met een verbrede voet, gevoegd met portland-cement (afb. 5). Onder de acht standvinken tussen de twee
beuken staan gemetselde poeren, deels aan het oog onttrokken door een latere betonvloer (afb. 6). Onderin
zijn ze volgens het bestek drie bij drie steen in omvang, bovenin één steen, zoals tot op heden valt te zien.
Aan de kant van de Kade bevond zich langs de zuidelijke zijgevel de regenbak, waarvan niets meer is te
zien. De dichte regenbak had volgens het bestek binnenwerks een omvang van 6 bij 1,5 meter en een hoogte
van 1,85 meter, opgetrokken uit ‘waalregenbakklinkers in sterken tras’ van anderhalf steens dikte. De bak
moest staan ‘op den waterpas gemaakten bodem, een roosterwerk te leggen, bestaande uit 10 stuks dennen
ribben zwaar 0,12 bij 0,17, op hun plat te plaatsen, en deze te bevloeren met dennen deelen dik 0,04, die met
draadnagels lang 0,10 de plats lagen. De bodem en de rechtstanden moesten worden beklampt met verglaasde tegels, ‘in sterken tras gelegd’. Via een hals die boven de grond uitstak, kon hieruit water worden geput of
gepompt (afb. 2).
Voor de drie kettingbakken aan de kant van de Wierdijk, staande langs de zuidelijke zijgevel, schreef het
bestek een stevige constructie voor, die het zware gewicht kon trotseren. Van deze kettingbak zijn evenmin
nog sporen zichtbaar (afb. 2).
Op de voetmuren ligt nog een groot gedeelte van de eiken muurplaten, die volgens het bestek niet meer
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Afb. 11, 12. Vensters, Foto auteurs.

Afb. 13. De zuidelijke hoek,
zijde Wierdijk. Foto auteurs
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dan uit twee lengten mochten bestaan (afb. 7). De verdere houtconstructie bestaat uit dennenhout. De tussengebinten bestaan elk uit twee stijlen aan weerszijden en in het midden een standvink (afb. 6, 8). Hierover loopt een balk. Korbelen tussen de stijlen en aan weerszijden van de standvink voorkomen zijwaarts
schranken. De stijlen zijn met een ijzeren dook op de eiken muurplaten bevestigt. De balken onderling zijn
bevestigd met een pen-en-gatverbindingen. Aan de binnenzijde van de voor- en achtergevel staan zes stijlen,
waarvan die in de hoeken 18 centimeter in het vierkant, de overige 15 bij 18 centimeter (afb. 7, 13). IJzeren
koppelstangen verbinden de stijlen aan de uiteinden aan het eerstvolgende tussengebint. Over de stijlen liggen dennen spanplaten, die in de stijlen zijn gezonken.
In het midden van de loods liggen over in de lengterichting van de loods twee dennen ribben van 12 bij
12 centimeter op 18 cm van elkaar. Deze steunen de bodem van de houten gootconstructie, die nog dezelfde
vorm heeft als op de tekening uit 1888 (afb. 9, 10).
Tussen de stijlen van de gebinten en die in de gevels moesten telkens twee dennen regels komen, voor
zover er geen venster was voorzien. De meeste regels zijn nog aanwezig. Voor het gepotdekselde omschot
schreef het bestek vurenhout voor, zoals tot op heden nog aanwezig is. Het bestek schreef voor dat dit ‘omschot’ tweemaal met Stockholmer teer moest worden ingesmeerd.
De driehoekige kapspanten dragen een rondlopende gording. op halve hoogte van het spant zit een halfhouts bevestigde balk, die aan weerszijden uitsteekt. Op de kapconstructie liggen nu asbestplaten. Op het dak
liggen nog steeds blauwe dakpannen, zoals ook het bestek voorschreef. De goten aan weerszijden waren van
zink. In de schuur lag straatwerk van harde waalklinkers op hun kant. Wellicht is de huidige betonvloer over
dit straatdek heen gestort.
De vensterkozijnen opzij vertonen nog hun oorspronkelijke vorm (afb. 11, 12). Aan de Wierdijk zit nog
een venster voorzien van een luik (afb. 3). In het midden maakte de oorspronkelijke deur plaats voor twee
voordeuren. Rechts kwam in plaats van het kozijn een grotere opening. Ook de vensters opzij zijn tot op
heden afsluitbaar met een houten luik (afb. 4). In de noordelijke zijgevel aan de Bottersteeg kwam later een
extra ingang. In de achtergevel aan de Kade zit links nog een oorspronkelijk kozijn met luik (afb. 5). Rechts
kwam hier een grote doorgang en in plaats van de vroegere brede doorgang zit nu een gewone deur. Om de
zo ontstane opening te vullen, moest naast de deur over de lengte van vijf bakstenen een nieuwe voetmuur
worden opgetrokken.
Conclusie
De betonning van de Zuiderzee en de Waddenzee is voor Enkhuizen door de eeuwen heen een belangrijk
voorrecht geweest. Deze loods dateert uit 1888, toen deze dienst door de Marine werd verzorgd vanuit Enkhuizen. De kettingbakken gaven aan dat hier werkzaamheden plaatsvonden voor de betonning. Behalve
kleine wijzigingen in de voor- en achtergevel en een andere vloer, verkeert de houten schuur nog vrijwel in
zijn oorspronkelijke staat. Aan de Wierdijk stonden meer houten loodsen. Deze lage betonningsloods aan de
Wierdijk en de Kade geeft nog een beeld van de vroegere situatie in dit deel van de stad. Door de zeldzaamheid van dergelijke houten loodsen en de opmerkelijke gaafheid, is het gebouw zonder meer monumentwaardig.
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