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Oudegracht 75, Enkhuizen
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ò
Afb. 1. De stadsplattegrond van Janssonius uit 1657
met het noorden boven. De rode pijl geeft de plaats van
Oudegracht 75 aan. Archief Oud Enkhuizen.

Afb. De stadsplattegrond van Centen uit 1743 met
het noorden boven. De rode pijl geeft de plaats van
Oudegracht 75 aan. Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 3. De kadastrale minuutkaart uit 1832 met het noorden rechts. De rode pijl geeft
de plaats van Oudegracht
75 aan. Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

ò
Identificatie

Oudegracht 75, 1601RE Enkhuizen.
Rijksmonument: 15069.
Beschrijving: Landelijk pand, linker deel van hout, rechter van gele steen, met erkervormige uitbouw, het
houten gedeelte met pilasters en omlijste deur, het geheel onder een lessenaarsdak, XVIII-XIX.1
1 Hier bevat het monumentenregister een fout: het rechter pand van gele baksteen bevat geen voordeur en hoort bij het huisje op
nummer 77, dat ten onrechte een apart monumentennummer kreeg.
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Afb. 4. Kadastrale kaart uit 1944.
Oudegracht 75 is aangegeven met
een rode pijl. Noordhollands Archief,
Haarlem.

Afb. 5. Oudegracht 75 in
1962. Het rechter deel van
het tuinhuis op nummer
77 is ooit vervangen door
een huisje met een puntgevel. Foto G.Th. Delemarre.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Afb. 6. Plattegrond bestaande toestand in 1966. De
berging in de uitbouw maakte plaats voor een badcel en
een toilet. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 7. Links Oudegracht
75, rechts nummer 77,
waarvan de ingang in het
later gebouwde huisje rechts
bevindt. Foto auteurs.

Afb. 8. Oudegracht 75.
Foto auteurs.

Situering
In 1590 onderging de stad Enkhuizen uitbreiding, waarbij het oppervlakte van de stad verveelvoudigde. Al
gauw bleek de nieuwe veste te ruim bemeten en al in de zeventiende eeuw kwamen er binnen de uitbreiding
tuinen en agrarische bedrijven, vooral ook in de noordwesthoek van de stad. In het blok waarin Oudegracht
75 staat staan op de kaarten uit de zeventiende eeuw uitsluitend tuinen weergegeven. Op de stadsplattegrond
van Janssonius uit 1657 staan aan de rooilijn ook al enkele ondiepe gebouwen, zoals die in de loop van de
achttiende eeuw een ononderbroken strook gingen vormen (afb. 1, 2).
Koepels in Enkhuizen
Op de minuutkaart van 1832 staan er aan de westelijke kant van dit gedeelte van de Oudegracht twaalf panden, allemaal tuin- of speelhuizen behorend bij een diepe tuin erachter (afb. 3). Niet alleen de betere standen,
maar door de sterk gekrompen bevolking ook de werklieden konden zich soms een dergelijk bezit permitteren. De lagere klassen zullen profijt van de tuin hebben getrokken door de verkoop van fruit of andere
agrarische producten. Langs de noordzijde van het blok stonden eveneens tuinhuizen.
3

Afb. 9. De erker van
Oudegracht 75.
Foto auteurs.

Afb. 10. De zolder gezien in
de richting van nummer 77
met de vroegere betimmering. Foto auteurs.

Afb. 11. De zolder gezien in
de richting van nummer 77
met de schuine kant van de
erker. Foto auteurs.
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Afb. 12. De zolder gezien in
de richting van nummer 77
met de schuine kant van de
erker. Foto auteurs.

Perceelnummer
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90

Aanduiding in 1832
zomerhuis en tuin
huis en boomgaard
zomerhuis en tuin
zomerhuis en boomgaard
zomerhuis en boomgaard
huis en boomgaard
zomerhuis en tuin
huis met tuin
huis met tuin
zomerhuis en tuin
zomerhuis en tuin
zomerhuis en tuin

Beroep eigenaar
rentenierster
arbeider
doctor
kuiper
kuiper
arbeider
scheepstimmerman
arbeider
boer
rentenier
rentenier
rentenierster

Aan de Oudegracht hadden meerdere tuinhuizen een erker. Daaronder behoorde ook het huidige Oudegracht 75, op de minuutkaart aangegeven als nummer 84 op de kaart met sectie D. Eigenaar was de scheepstimmerman K. Blankers. Vanaf het einde van de negentiende eeuw maakten de zomer- en tuinhuizen in een
snel tempo plaats voor diepere woonhuizen. In de loop van de twintigste eeuw werden ze zeldzaam, maar ze
werden ook nog niet gezien als bijzonder. Zo vermeldt de Voorloopige Lijst uit 1921 er geen enkel voorbeeld
van.2 Zo stond er op Oudegracht 43 nog een eenvouwdig tuinhuis, maar dit maakte in 1938 plaats voor
het huidige woonhuis.3 De kadastrale kaart van 1944 bevat nog wel een aantal van die ondiepe tuinhuizen,
maar ook daarvan verdwenen er nog de nodige. Het tuinhuis Oudegracht 65 maakte in 1969 plaats voor
een opslagloods, die in 1978 werd verbouwd tot een woning.4 Elders in Enkhuizen verdwenen de zomer- en
tuinhuizen, in Enkhuizen doorgaans aangeduid als koepel, eveneens vrijwel allemaal. Behalve Oudegrcht 75
en 77 resteren er nog slechts enkele. De koepel Handvastwater 26 is aangewezen als rijksmonument.5 Het
2 E.J. Haslinghuis, Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V, I. De provincie Noord-Holland
(uitgezonderd Amsterdam), A. Oosthoek: Utrecht 1921.
3 Westfries Archief, Hoorn (WA), 325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3687, Enkhuizen, Oude Gracht
43; Bouw woning, 2-11-1938.
4 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3605, Enkhuizen, Oude Gracht 65, Bouw opslagloods, 1912-1969; 3607, Enkhuizen, Oude Gracht 65, Veranderen loods tot woning, 23-5-1978.
5 Rijksmonument 15042.
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Afb. 13. Luik in de voorzijde van de erker. Foto auteurs.

Afb. 14. De zolder boven de erker, gezien in zuidelijke richting. Foto auteurs.
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tuinhuis Sint Janstraat 11 onderging in 1944 nog een verbouwing, maar beschikt nog wel over zijn oorspronkelijke opzet.6 Aan de Hoogstraat staat het tuinhuis van Breedstraat 51, dat beschermd is als rijksmonument.7
Verder staat er nog een zomerhuis op Vijzelstraat 15, dat eveneens bescherming geniet als rijksmonument.8
Oudegracht 75 is het enige van de nog resterende tuinhuizen dat grotendeels uit hout werd opgetrokken,
maar daarvan moeten veel meer voorbeelden hebben bestaan.
Het zomerhuis van nummer 75 bleef behouden, wellicht doordar het in de eerte helft van de twintigste
eeuw aan de achterzijde werd uitgebouwd. Later vonden meer aanpassingen plaats voor de woonfunctie. In
1966 maakte de bergruimte plaats voor een halletje, een douchecel en een watercloset (afb. 6).9 Nadien onderging het huis aan de achterzijde nog een aantal uitbreidingen.
Beschrijving
Van het oorspronkelijke, ondiepe deel van het huis zijn de zijgevels van gele baksteen. De voorgevel met de
erker links en de deur met classicistisch poortje bestaat geheel uit horizontale rabatdelen (afb. 5, 8). De gevel
gaat een stuk hoger op dan de bakstenen zijgevel. Op het zomerhuis ligt een lessenaarsdak dat naar achteren
afloopt.
Binnen in de woonkamer gaat de houten constructie geheel verscholen achter recente wandafwerking
(afb. 9). Op de kleine zolder achter de voorgevel blijkt een veel oudere constructie met stijlen en regels aanwezig te zijn, maar ook de oorspronkelijke houten wandafdichting met verticale planken (afb. 10, 11, 12, 14).
Daarbij bleef ook een klein luikje bewaard (afb. 13). De vroegere gevel zet zich, zo valt duidelijk waar te nemen, ook naar beneden voort. De ingebouwde gevel stamt mogelijk nog van voor 1800. Aan de hand van de
bouwhistorische resten zou het oorspronkelijke beeld weer hersteld kunnen worden.
Conclusie
In Enkhuizen stonden ooit tientallen tuinhuizen of koepels. Doorgaans betroffen dit ondiepe gebouwen
langs de straatkant van een diepe tuin metr een naar achteren aflopend lessenaarsdak. Van dit type bleven
slechts enkele voorbeelden bewaard en Oudegracht 75 is nog het enige houten voorbeeld. Een deel van de
oorspronkelijke houten voorgevel gaat verscholen achter de huidige rabatdelen en de huidige interieurafwerking, wat deze koepel als historisch document buitengewoon waardevol maakt.

6 Gemeentelijk monument 0388/WN107.
7 Rijksmonument 14984.
8 Rijksmonument 15102.
9 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2248, Enkhuizen, Oude Gracht 75; Gedeeltelijk veranderen
woning, 25-3-1966.
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