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Bouwhistorische beschrijving
Nieuwstraat 3, Enkhuizen
Gerrit Vermeer & Klaas Koeman
Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 1. De minuutkaart
uit 1832 van Enkhuizen,
sectie F. De rode pijl heeft
het huidige Nieuwstraat
3 aan. Noord-Hollands
Archief, Haarlem.

Afb. 2. De stadsplattegrond
van Egmond-Meijer uit
1902. De rode pijl heeft het
huidige Nieuwstraat 3 aan.
Archief Oud Enkhuizen.

Identificatie
Nieuwstraat 3, 1601 JJ Enkhuizen
Rijksmonument 15059
Beschrijving: Pand met achttiende-eeuwse gevel tussen hoeklisenen met gesneden consoles; dwarskap. Pui
verknoeid.
Situering en typologie.
Nieuwstraat 3 vormt een klein pand dat oorspronkelijk bestond uit een begane grond met een hoogte van 4,5
meter en een hoge kap. In 1832 vormde het een kadastraal geheel met de twee buurpanden aan de zuidzijde,
zoals op de kadastrale minuut staat weergegeven (afb. 1). In die tijd woonde hier de heelmeester H. Nolidae
Knoll. Het pand stond dicht bij de hoek met het noordelijke gedeelte van de huidige Westerstraat, destijds
Koopmanstraat of Koomenstraat geheten. De kap loopt in de breedte, met de nok in de richting van de straat.
Daarachter sterkt zich, ondanks de nabijheid van de straathoek, een tamelijk ruime binnenplaats uit.
Tot in de twintigste eeuw bleef nummer 3 een onderdeel vormen van een grotere woning van meerdere
panden met nummer 5 en 7 (afb. 2). Daarvan vormde het een aparte kamer met zolder, zonder eigen voordeur. Waarschijnlijk verrees het pand in de achttiende eeuw als aanbouw. Een volwaardig woning zal het huis
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Afb. 3. Rechts Nieuwstraat
1-7 omstreeks 1925, Archief
Oud Enkhuizen.

Afb. 4. Bouwtekening uit
1926 met links een handmatig ingeschetste dakkapel.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 5. Bestaande toestand
en gewijzigde voorgevel in
1928. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 6. Bestaande toestand
en gewijzigde plattegrond in
1928.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 7. Bestaande toestand
en gewijzigde doorsnede in
1928.
Westfries Archief, Hoorn.

nooit hebben bevat. Deze situatie is vergelijkbaar met die van Westerstraat 83A, dat oorspronkelijk verrees als
deftige kamer bij Westerstraat 85. In de tekening van de bestaande toestand uit 1928 kende de begane grond
van het pand geen onderverdeling: het bevatte slechts een kamer (afb. 6).
De verbouwing in 1928
Op 11 oktober 1928 kreeg de rijwielhandelaar Jan Poen, die aan de overzijde een rijwielhandel en op de hoek
van de Kaasmarkt en de Koomenstraat zijn smederij had, vergunning het pand Nieuwstraat 3 eveneens geschikt
te maken voor zijn rijwielhandel.1 De voorgevel onderging daarbij een ingrijpende wijziging. J.K. Kouwenhoven & Co uit Enkhuizen leverde daartoe de tekening en verzorgde de uitvoering. De façade bevatte voordien
twee hoge schuifvensters van het hoge vertrek op de begane grond (afb. 3, 4, 5). Om in het pand een verdieping
aan te brengen kwam de vloer 82 centimeter lager te liggen. Op 3,25 meter boven de nieuwe begane grond
kwam de vloer van een extra verdieping. Daarbij ontstond het huidige gevelbeeld met een nieuwe onderpui
met twee deuren en twee vensters aaneengeschakeld onder een expressionistische boog. Op de verdieping kwamen twee vensters die aanzienlijk korter zijn dan de oorspronkelijke. De bovendorpel van de vensters kwam
door de hogere plaatsing hoger uit dan voordien. Na de ingreep bleven de lisenen aan weerszijden van de gevel gehandhaafd, evenals de gesneden consoles in de stijl van de rococo. Aan de dikte van de voegen op een
foto uit 1962 valt nog te zien, dat de onderpui en het metselwerk aan weerszijden van de twee vensters op de
verdieping bij de verbouwing opnieuw werd gemetseld (afb. 10).2 De bovenste helft van de lisenen vertoont
1 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5286, Nieuwstraat 3, Veranderen
winkel annex woning, 11 oktober 1928.
2 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Beeldbank, Foto van Nieuwstraat 3-9 door G.J. Dukker, februari 1962, objectnummer
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Afb. 8. De doorsnede in
1929 voor de hinderwet.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9. Opmetingstekening
uit 1944. Rijksdienst
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.
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Afb. 10 (linksboven). Links Nieuwstraat
in 1962. Foto G.J. Dukker. Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Afb. 11. Voorgevel. Foto auteurs.
Afb. 12 (midden links). Console in de
kroonlijst. Foto auteurs.
Afb. 13 (onder). Console in de kroonlijst.
Foto auteurs.
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Afb. 14. De zoldering van de
verdieping. Foto auteurs.

Afb. 15. De verdieping van
de uitbouw uit 1928.
Foto auteurs.

Afb. 16. De zolder gezien
naar het noorden.
Foto auteurs.
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Afb. 17. De achttiendeeeuwse kap.
Foto auteurs.

op de foto nog de fijne lintvoegen en nog dunnere stootvoegen, die metselwerk uit de achttiende eeuw kenmerkt. Later kwamen er nieuwe, grovere voegen. Boven de voorgevel, in de middenas, kwam een dakkapel.
Aan de achterzijde bevond zich voor 1928 al een ondiepe uitbouw met een lessenaarsdak. Deze maakte
in 1928 plaats voor een veel diepere, die aanvankelijk een lessenaarsdak had moeten krijgen (afb. 6, 7). Uiteindelijk kwam er een aanbouw met een plat en op de verdieping een veel minder diepe uitbouw, eveneens
met een plat dak (afb. 8, 15). Hierin kwam een moffelinrichting. Achter de uitbouw verrees een zandstraalinrichting.
Beschrijving
Voorgevel
Van de voorgevel bleven de omtrek, de lisenen en de
indeling in twee assen, de klassieke kroonlijst met
consoles met rocailles gehandhaafd (afb. 9, 10, 11).
De rocailles zijn bijzonder rijk uitgevoerd (12, 13).
De vensterindeling met twee hoge schuifvensters
maakte plaats voor de huidige, waarvan de onderpui
enige kenmerken van de art deco vertoont. Alle
ruitjes, ook die in de deuren, bevatten ruitjes in de
vorm van liggende rechthoeken.
Boven de voorgevel rijst een tamelijk hoge
dwarskap op, belegd met golfpannen.
Verdieping
Op de verdieping zitten in de zoldering twee trekbalken van voor- naar achtergevel en twee strijkbalken
tegen de zijgevels. Daartussen zijn deeltjes getimmerd (afb. 14).
Zolder
De kapconstructie bevat twee grenen A-spanten en
overeenkomstige strijkspanten met een kreupele
64.770, adlib priref 20070800, systeemkaart: 7020.

Afb. 18. De kap. Foto auteurs.
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Afb. 19. De zolder gezien
naar de straat.
Foto auteurs.

Afb. 20. Het telmerk II.
Foto auteurs.

Afb. 21 De zoldervloer.
Foto auteurs.
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stijl, zoals die in de achttiende eeuw in zwang kwamen (afb. 16, 17, 18, 19). De kreupele stijlen staan op de
versnijding ter hoogte van de zoldervloer, de spanten op de borstwering daarboven. Tussen de schuine stijlen
en de dwarsbalk voorkomt een korbeel het zijwaarts schranken. Over de tussenbalk van de spanten loopt aan
weerszijden een worm. Tussen de spanten staat steeds een sporenpaar. Het dakbeschot is op lichte gordingen
tussen de spanten gespijkerd.
Aangezien er geen nagels zijn gebruikt maar pen-en-gatverbinding, bevatten de spanten, om de delen
ter plekke te kunnen assembleren, telmerken. Aan de straatkant loopt de nummering op van zuid naar noord
met strepen, beginnend bij de I en eindigend bij IIII (afb. 20). Aan de straatzijde gebruikte de timmerman
een gebogen streep.
De zoldervloer bestaat nog uit de oorspronkelijke, midden achttiende-eeuwse delen (afb. 21).
Conclusie
De deftige kamer die behoorde bij het buurpand aan de zuidzijde, had aanvankelijk geen voordeur en geen
verdieping. De gevel bevatte slechts twee hoge schuifvensters. Afgaande op de rococo kenmerken van de
consoles, stamt uit het midden van de achttiende eeuw. In 1928 kwam er een tussenvloer voor verdieping in
en kreeg de voorgevel beneden een ingangspartij en op de verdieping vensters met kenmerken van de Art
Deco. De dakkapel stamt eveneens uit die tijd. Binnen valt op de begane grond en op de verdieping geen
oudere interieurafwerking meer waar te nemen. De zolder bevat nog de oorspronkelijke achttiende-eeuwse
kapconstructie met kreupele stijlen en de oorspronkelijke zoldervloer.
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