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Identificatie
Tussen Twee Havens 3, 1601EM, Enkhuizen (tussen de Buitenhaven en de Spoorhaven of Veerhaven)
Rijksmagazijn van Rijkswaterstraat
Gemeentelijk monument 0388/WN122

Situering
Het Rijksmagazijn van Rijkswaterstraat staat op het een havenhoofd, dat in oudste aanleg aan het einde van 
de veertiende of de vijftiende eeuw moet zijn aangelegd. Met het Oosterhoofd vormde het Westerhoofd een 
beschutte kom voor de scheepvaart. Bij de aanleg van de Nieuwe Haven aan het einde van de zestiende eeuw 
verrees er in 1593 op het Westerhoofd een versterking, de Denenburg, een ommuurde plaats waarbinnen 
kanonnen stonden opgesteld, richting zee. Deze beschermde, samen met de Willigenburg, de haveningang 

Afb. 1. Het Westerhoofd 
op de stadsplattegrond 
van Jansonius uit 1657. 
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 2. Het Westerhoofd op de kadastrale minuut van 
1832. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 3. Het Westerhoofd op de stadsplattegrond van 
Egmond-Meijer uit 1902. Archief Oud Enkhuizen.
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Afb. 6, De voorgevel op de bouwtekening uit 1908. 
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4. Situatietekening 
uit 1908 bij de aanvraag. 
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 5. De plattegrond 
van het te bouwen 
Rijksmagazijn, 1908. 
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 7. Dwarsdoorsnede en oostgevel op de bouwtekening 
uit 1908. Westfries Archief, Hoorn.
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en een van de wegen die de stad in voerden.1 De versterking, ook wel Ossenburg genoemd, dankte zijn naam 
aan de Deense ossenmarkt die sinds 1605 gevestigd was ongeveer ter plaatse van het huidige station (afb. 1).

Na de teruggang die de stad beleefde in de Franse Tijd, diende het Westerhoofd en omgeving 1832 als 
weiland van de stad Enkhuizen. De bescheiden loods aan het begin van het hoofd was eigendom van de fa-
milie Hillebrands, van beroep viskopers (afb. 2). 

Met de komst van het spoorwegstation in 1885 vonden er ingrijpende havenwerken plaats, waarna het 
vroegere Westerhoofd tussen de Buitenhaven en de nieuw aangelegde Spoorhaven kwam te liggen (afb. 3). 
Op het uiteinde van het havenhoofd kwam in 1887 een ijzeren lichtopstand te staan, op de stadsplattegrond 
van 1902 aangegeven als het Havenvuur (afb. 3). De Vries Robbé & Co uit Gorinchem leverden deze al lang 
weer verdwenen mast. Tegenover het stationsgebouw stond aan het begin van het hoofd het kantoor van de 
veerdienst Enkhuizen – Stavoren.

In 1908 verrees op het hoofd, op een terrein van de Rijkswaterstraat dat werd aangeduid als de ‘Rijks 
Opslagplaats voor materialen’, een bescheiden bakstenen Rijksmagazijn van de Rijkswaterstaat (afb. 4). Dit 
betreft een jeugdwerk van V.J.P. de Blocq van Kuffeler, die in 1900 was afgestudeerd als civiel ingenieur aan 
de Polytechnische School in Delft. Hij werkte toen op het kantoor van Rijkswaterstaat in Hoorn. Later trad 
hij als uitvoerder van de Zuiderzeewerken in de voetsporen van de in 1929 overleden Cornelis Lely.

Bouwgeschiedenis
Het ‘stenen magazijn’ dat diende als ‘Bergplaats van Rijksmaterialen’ kreeg een oppervlakte van 29 vierkante 
meter. Het werd opgetrokken in ‘hardgrauwe baksteen in waalvorm in bastardspecie’ met een muurdikte van 
22 centimeter (afb. 5).2 V.J.P. de Blocq van Kuffeler, ‘ingenieur van den rijks-waterstaat te Hoorn’ leverde het 

1 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen […], Enkhuisen 1666, 194.
2 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5169, Enkhuizen, Tussen Twee 

Afb. 8. Zijgevel op de bouw-
tekening van 1908.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9. Plattegrond op de 
bouwtekening uit 1940. 
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 10, 11. Bouwtekening uit 1940 met de aan te brengen kozijnen ingetekend in dikke lijnen. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 12. Bouwtekening uit 1948 
met de wijzigingen in de noord-
gevel. Westfries Archief, Hoorn
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ontwerp. Hij was in 1900 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Polytechnische School in Delft, waarna 
hij in dienst trad van de Rijkswaterstaat. Later zette hij als uitvoerder van de Zuiderzeewerken het werk van 
Cornelis Lely voort.

In 1908 maakte hij het ontwerp voor het ‘bouwen van een stenen magazijn’ in Enkhuizen. Deze diende 
tot ‘bergplaats van Rijksmaterialen’. Inwendig bedraagt5 het oppervlakte 29 vierkante meter. Het rechthoe-
kige magazijn met plat dak telt drie traveeën (afb. 6, 7, 8). Aan de noord- en zuidgevel zaten drie halfronde 
stalramen. Aan de kant van het Stationsplein bevindt zich de ingangspoort. In de oostgevel zat eveneens een 
stalraam (afb. 8).

In 1940 moet de ooit zilte ondergrond het muurwerk door chemische reacties al danig hebben aangetast. 
In 1940 vroeg A. de Graaf, technisch ambtenaar van de Rijkswaterstraat te Hoorn, een vergunning aan voor 
het herstellen van ‘eenige beschadigde muurgedeelten, het vervangen van een drietal ijzeren ramen door ko-
zijnen met ramen en buitenluiken en het maken van een kast en kleine kantoorruimte in het magazijn’.3 Op 
de bijgevoegde plattegrond staat een kleine kantoorruimte met kast ingetekend (afb. 9). De stalramen aan 
de oostzijde en de meest oostelijke in de noord- en zuidgevel maken plaats voor rechthoekige kozijnen met 

Havens 3; Bouw stenen magazijn, 7 augustus 1908.
3 WA, 1325_BD, 5170, Enkhuizen, Tussen Twee Havens 3; Veranderen magazijn, 27 september 1940.

Afb. 14. De noordgevel.
Foto auteurs.

Afb. 13. De voorgevel. 
Foto auteurs.
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Afb. 15. De zuidgevel. 
Foto auteurs.

Afb. 17. Detail noordgevel 
met ankers en gootklossen. 
Foto auteurs.

Afb. 16. De voor- en 
 zuidgevel. Foto auteurs.
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openslaande ramen en luiken (afb. 10, 11). Het muurwerk van de oostelijke travee van de zijgevels vertonen 
iets grauwere stenen met grijze portland als specie (afb. 14, 15, 16). De twee westelijke traveeën vertonen nog 
bastaardspecie met duidelijke sporen van schelpkalk.

In 1948 vond er opnieuw een verbouwing plaats, uitgevoerd door de firma J.P. Koopen uit Enkhuizen.4 
De twee resterende stalramen in de noordgevel maakten plaats door kozijnen naar het model van die uit 
1940 (afb. 12). Volgens de vergunning moet ook een deel van het muurwerk zijn vernieuwd. Alleen in de 
zuidgevel bleven nog twee van de halfronde stalramen bewaard (afb, 16, 17, 19).

Beschrijving
Het magazijn meet buitenwerks 9 bij 4 meter, opgetrokken in kruisverband met lisenen in staand verband. 
Aan de stationszijde bevindt zich in een verdiept veld tussen hoeklisenen een poort met daarboven een steen 
met ‘Rijksmagazijn’ (afb. 13). Boven de opening is een strekse boog gemetseld. De huidige deuren vertonen 
schuine deeltjes. In de bouwtekening staan verticale delen weergegeven.

Rondom het gebouwtje loopt een lage plint. In de hoeken en tussen de traveeën staan hierop lisenen, die 
onderin zijn afgezet met twee gele metsellagen. De twee gele metsellagen halverwege de lisenen lopen rond-
om door en vormen een geheel met de onderdorpels van de nog resterende halfronde stalramen (afb. 15, 16). 
De twee gele metsellagen bovenin de lisenen zetten zich rondom voort als een gemetselde sierlijst met gele 
strekken en op zijn kant gezette, grauwe koppen (afb. 17). Deze sierlijst bekroont de spaarvelden tussen de 
lisenen. Boven de resterende stalramen loopt een rollaag.

De balkkoppen steken aan weerszijden door de muren en vormen daar de geprofileerde klossen van de 
goot, waarvan de boeiborden rechthoekige velden vertonen met rondom een uitgebeiteld geultje (afb. 17). 
De smeedijzeren ankers, bevestigd aan dezelfde balken, komen samen met de balkkoppen naar buiten. De 
ankers in de as van de lisenen zetten zich iets verder naar beneden voort dan die boven de spaarvelden. Om 
dit ritme te kunnen realiseren, moest de architect toestemming vragen de balken niet 80, maar 90 centimeter 
uit elkaar te mogen leggen. De gootklossen boven de ingang en die in de oostgevel beantwoorden aan het-
zelfde ritme, maar vormen niet tevens onderdeel van de balklaag.

De later toegevoegde vensters zijn aan de bovenzijde afgezet met een gemetselde latei. Het restant van 
het gemetselde kantoor uit 1940 maakt nu deel uit van een jongere indeling met een getimmerde wand (afb. 
18).

4 WA, 1325_BD, 5171, Enkhuizen, Tussen Twee Havens 3; Veranderen en vernieuwen noordgevel, 10 mei 1948.

Afb. 18. Het interieur van 
het magazijn naar het oos-
ten. Foto auteurs,
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Afb. 19. Stalraam, heden van 
buitenaf dichtgezet. 
Foto auteurs..
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Conclusie
Het Rijksmagazijn op de Tussen Twee Havens betreft een vroeg ontwerp van V.J.P. de Blocq van Kuffeler, 
die later de leiding kreeg over de Zuiderzeewerken. Het magazijn kenmerkt zich door een zeer fijne en goed 
doordachte detaillering in een historiserende stijl. Later zijn delen van het muurwerk vervangen. Mogelijk 
had het muurwerk te lijden van de aanwezigheid van zout in de ondergrond. In de zuidgevel bevinden zich 
nog twee assen met stalramen in de oorspronkelijke toestand. De oorspronkelijke ramen zijn hier nog aan-
wezig. Het platte dak kreeg later een nieuwe, zinken bedekking.
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