UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bouwhistorische beschrijving Noorder Boerenvaart 4, Enkhuizen
Vermeer, G.
Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
Vermeer, G. (2016). Bouwhistorische beschrijving Noorder Boerenvaart 4, Enkhuizen.
Vereniging Oud Enkhuizen.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:08 Jan 2023

Bouwhistorische beschrijving
Noorder Boerenvaart 4, Enkhuizen
door dr Gerrit Vermeer
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Afb. 1. Noorder Boerenvaart 4 aangegeven met de rode pijl. Google Maps.

Afb. 2. Noorder Boerenvaart 2 (hoek Oude Gracht), 4 en 6. Foto Klaas Koeman.

Identificatie
Noorder Boerenvaart 4, 1601SM Enkhuizen
Gemeentelijk monument nummer 0388/WN071 (met Noorder Boerenvaart 2 en 6)
Noorder Boerenvaart 6, 10 en 12, een identiek blok, nummer 0388/WN072.
Gelegen in Rijksbeschermd stadsgezicht nummer 1468
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Afb. 3. De zijgevel van het
blokje. Foto Klaas Koeman.

Afb. 4. De achterzijde
van het blokje. Foto Klaas
Koeman.

Afb. 5. De achterzijde.
Foto auteur.
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Afb. 6. Opstand uit 1969 met links de oude roede-indeling. Westfries Archief, Hoorn.

Situering
Aan een zeer schilderachtig gedeelte van de de Noorder Boerenvaart, waar deze de Oude Gracht kruist, staan
twee blokjes van elk drie zeer kleine woningen (afb. 1). Rond 1900, toen deze huisjes tot stand kwamen,
stond in deze omgeving nog weinig bebouwing. Het merendeel van de percelen hier diende als sier- of moestuin. Langs de Noorder Boerenvaart staan bomen.
Bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument in het kader van de MSP gaf het beeldbepalende karakter
van de woningen in hun omgeving de doorslag:
Punten monumenteninventarisatie
Beeldbepalend individueel
1
Beeldbepalend onderdeel
2,6
Karakteristiek			
1,8
Uniciteit		
1,4
Interieur		
0
Gaafheid			 1,8
Totaal			
10,4
Beeldbepalend zijn de woningen vooral aan de voorzijde (afb. 2). Aan de achterzijde grenst een terreintje
met betonnen garageboxen, waardoor het achteraanzicht vanaf de al even schilderachtige Oude Gracht van
mindere kwaliteit is (afb. 4, 5).
Typering
De uiterst eenvoudige woningen vertegenwoordigen een type dat in Enkhuizen nog veelvuldig voorkomt en
in hoge mate in vrijwel overal in de binnenstad van Enkhuizen bijdraagt aan het stadsbeeld: blokjes eenvoudige werklieden- of arbeiderswoningen met niet veel meer dan een enkele kamer en een zolder.
Een van de oudste voorbeelden van een dergelijk blokje met oorspronkelijk drie huisjes betreft Zuiderkerksteeg 20-22, dat later is verbouwd tot een enkele woning (afb. 10). Afgaande op de puntgevel met tussentrap en toppilaster, lijkt het blokje uit de zeventiende eeuw te stammen (afb. 11). Het blok staat in ieder
geval weergegeven op de minuutkaart uit 1832. Binnen zijn ook tegels aangetroffen uit de zeventiende en de
achttiende eeuw. Dit pand geniet de status van rijksmonument.1
1 Rijksmonument nummers 15266 en 15267.
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Afb. 7. De plattegrond van het blokje voor de plaatsing van WC’s in 1959. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. De plattegrond van het blokje na de plaatsing van WC’s in 1959. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 9. Zuiderkerksteeg 20-22.

Een ander ouder voorbeeld van dit type betreft een rijtje van zes kleine woningen aan de vroegere Koopmanstraat, nu Westerstraat 2-12, eveneens aangewezen als rijksmonument (afb. 11).2 Volgens de redengevende beschrijving dateren de huisjes uit het einde van de achttiende eeuw. De baksteen waaruit de huisjes
zijn opgetrokken lijken eerder uit de eerste helft van de zeventiende eeuw te stammen. De topgevel opzij
vertoont ook een toppilaster en een tussentrap. Toch kan dit blokje niet heel oud zijn, want het komt namelijk niet voor op de minuutkaart van 1832. Het zal daarom uit de negentiende eeuw stammen, toen er in
Enkhuizen veel bouwmateriaal van gesloopte huizen voor handen was als gevolg van de aanzienlijke krimp,
die het stadje doormaakte. Net als de twee blokjes aan de Noorder Boerenvaart beschikken deze huisjes aan
de achterzijde over een betrekkelijk diepe aanluifing.
Rond 1900 verrezen dergelijk blokjes werkliedenhuisjes in betrekkelijk grote aantallen. Vergelijkbaar
en uit ongeveer dezelfde tijd als de blokjes aan de Noorder Boerenvaart zijn bijvoorbeeld de zeven huisjes
Zuider Havendijk 77-89 en de zeven woningen Breedstraat 130-142 (afb. 12, 13). Deze laatste blokjes hebben
geen monumentenstatus.
Beschrijving
De huisjes aan de Noorder Boerenvaart bestaan uit een begane grond en een bescheiden zolder. Het zadeldak loopt evenwijdig aan de straat en heeft aan weerszijden een topgevel (afb. 3). Aan de achterzijde sluit op
het zadeldak met golfpannen een diepe aanluifing aan.
In al hun eenvoud vertonen de huisjes toch verzorgde architectonische details. Boven de deuren en vensters zitten strekse bogen (afb. 2). De voordeuren hebben een bovenlicht. De geveltoppen zijn tuitgevels met
een rollaag die ook over de schouders en de tuit loopt.
De kozijnen kennen sinds 1969 geen roedenverdeling meer. Deze verdween in dat jaar bij een schilderbuurt, maar er bestaat nog wel een tekening van (afb. 6).3
Het interieur van nummer 4 bevat geen oorspronkelijke details meer en ook de indeling onderging een
drastische wijziging. Daarbij werd ook de achtergevel grotendeels opnieuw opgetrokken. Van de vroegere
situatie bestaat nog een plattegrond uit 1959 bij een aanvraag voor de bouw van een water closet (afb. 7).4
Voordien bestond de woning uit een portaal achter de voordeur met een steile trap naar boven. Daarachter
bevond zich de bedstede, die in verbinding stond met de kamer. In de aanluifing bevond zich de keuken en
het gemak, dat alleen buitenom te bereiken was. Bij de verbouwing kwam het toilet in het portaal, kwam de
trap op de plaats van de bedstee en werd het gemak bij de keuken getrokken (afb. 8). Later vonden no veel
drastischer wijzigingen plaats. Door de kleine afmetingen zal de zolder als bergplaats en noodzakelijkerwijs
soms ook als kinderslaapplaats hebben gediend.
2 Rijksmonument nummers 15168-15173.
3 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5857 Enkhuizen, Noorder
Boerenvaart 2, 4, 6; Gedeeltelijk veranderen 3 woningen, 21-8-1969.
4 WA, 1325_BD, 5856 Enkhuizen, Noorder Boerenvaart 2, 4, 6; Veranderen 3 woningen, 30-10-1959.
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Afb. 10. De topgevel van Zuiderkerksteeg 20-22.
Foto auteur.

Afb. 11. Westerstraat 2-12. Foto auteur.
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Afb. 12. Zuiderhavendijk 79-89. Opmeting uit 1944. Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 13. Breedstraat 130-143. Opmeting uit 1944. Archief Oud Enkhuizen.

Conclusie
De twee blokjes met werkliedenhuisjes uit omstreeks 1900 vormen een waardevol onderdeel van een zeer
schilderachtig stadsbeeld. Aan de achterzijde is het beeld minder fraai door de aanwezigheid van een bescheiden terrein met betonnen garageboxen, die laag zijn en daardoor niet al te verstorend.
Blokjes met kleine werkliedenwoningen zijn zeer typerend voor het stadsbeeld van Enkhuizen. Er zijn er
in de loop van de twintigste veel verdwenen, maar toch nog redelijk veel over. Slechts enkele blokjes genieten
een monumentenstatus. De beide blokjes aan de Noorder Boerenvaart springen er uit door hun bijzondere
ligging aan het water.
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