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Bouwhistorische beschrijving
Van Bleiswijkstraat 54-56,
Enkhuizen
Gerrit Vermeer & Klaas Koeman
Vereniging Oud Enkhuizen
mei 2018
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Afb. 2. De minuutkaart van Enkhuizen
uit 1832. De rode pijl geeft de locatie
aan van het huidige Van Bleiswijkstraat
54-56. Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

ò

ò

ò
Afb. 1. Detail van de stadsplattegrond
van Janssonius uit 1657. De rode pijl
geeft de locatie aan van het huidige
Van Bleiswijkstraat 54-56. Archief Oud
Enkhuizen.

Afb. 3. De stadsplattegrond van
Egmond-Meier uit 1902. De rode pijl
geeft de locatie aan van het huidige
Van Bleiswijkstraat 54-56. Archief Oud
Enkhuizen.

Identificatie
Van Bleiswijkstraat 54-56, 1601 NC Enkhuizen
Geen monumentenstatus
Onderdeel Rijksbeschermd stadsgezicht
Situering in historisch perspectief
De naam Van Bleiswijkstraat gaf de gemeenteraad op 19 juli 1909 aan een gedempte gracht, die tot die tijd
de Brugjes of de Driebrugjes heette. Tot in de laatste jaren van de negentiende eeuw liep door deze straat een
gracht die zich voortzette in de Venedie, aan de overzijde van de Westerstraat. Ter hoogte van de Westerstraat
lag over de gracht een brede brug. Over het gedeelte van de gracht tussen de Westerstraat en de smalle dwarsgracht, het Wegje, lagen in de zeventiende eeuw, zo tonen kaarten uit die tijd, drie smallere brugjes (afb. 1).
Aan de oostzijde van de gracht liep een vrij brede straat. Aan de westzijde van de gracht stond het hoekhuis
van de Westerstraat (het huidige nummer 88) met de zijgevel vrijwel aan het water. Aan deze zijde lag er
ook geen brug over de gracht van het Wegje, zoals aan de oostzijde van de gracht wel het geval was. De panden direct achter dit hoekpand Westerstraat 88 hadden hun rooilijn gelijk met de zijgevel van dit pand. De
panden verder van de Westerstraat af en dichter bij het Wegje, staan tot op heden enkele meters achter deze
rooilijn, waardoor aan de voorzijde ruimte overbleef voor een erf of tuin. Ten tijde van de eerste kadastrale
opmeting in 1832 staan deze voorerven aan de gracht van de Driebrugjes met pijltjes ondubbelzinnig weergegeven als particulier bezit (afb. 2). De bewoners van deze panden moesten in de meeste gevallen over het
voorerf van hun buren om bij een van de brugjes over de gracht de openbare weg te kunnen bereiken. Na de
demping van de Driebrugjes, tegelijk met de Venedie, in de laatste jaren van de negentiende eeuw, legde de
gemeente Enkhuizen op de plaats van het water juist in dit gedeelte met de voorerven een drietal bescheiden
plantsoenen aan (afb. 3, 5).
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Afb. 4. Het Wegje gezien
in de richting van de
Driebrugjes, omstreeks
1895. Rechts de timmerloods van Gerrit van Waart.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 5. De Driebrugjes omstreeks 1900 met rechts de
timmerloods. Archief Oud
Enkhuizen.

Afb. 6. De timmerloods aan
de Driebrugjes omstreeks
1900, Archief Oud
Enkhuizen.
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Afb. 7. Het pand van
timmerman en aannemer
Jacob Zaal vanaf het Wegje
tussen 1909 en 1911.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 8. Het pand van
timmerman en aannemer Jacob Zaal vanaf het
Wegje in 1909. Archief Oud
Enkhuizen.

Timmerloods met woonhuis
De twee percelen op de minuutkaart van 1832 op de hoek met de Wegjes en de Brugjes, de nummers 663 en
664, behoorden toe aan timmerman M. Hart Kz. Op perceel 663 lans de Wegjes had hij een loods staan en
nummer 664 staat omschreven als pakhuis en erf.
Aan het eind van de negentiende eeuw was hier de timmerman en aannemer Gerrit van Waart (18291897) gevestigd, die ondertussen ook eigenaar was van het perceel nummer 665, dat in 1832 nog toebehoorde aan de weduwe H. Buske-Elpers-, van wie als beroep rentenierster stond vermeld. Verder bezat Van Waart
een groot stuk grond op het binnenterrein, achter de buurpanden, dat eens bij nummer 666 had gehoord. De
timmerman beschikte op dit perceel over een houten pakhuis met aan de voorzijde een houten onderpui met
veel glas-in-lood en luiken, zoals gebruikelijk was in de zeventiende eeuw (afb. 4-6). Rond 1900 waren alleen
de luiken aan de bovenzijde nog over, maar de doken (bevestiging) van de onderste luiken, die uitgeklapt als
uitstaltafel konden dienen, zaten nog op de onderdorpels van de kozijnen (afb. 5). Aan de kant van het Wegje
beschikte het pand over een houten aanbouw voor houtopslag, die bereikbaar was vanaf het water (afb. 4,
6). Op het vroegere buurperceel nummer 665 van de weduwe stond aan het einde van de negentiende eeuw
eveneens een houten aanbouw. Het is goed denkbaar dat dit pakhuis er ook al in 1832 stond en dat dit wellicht in de kern nog aanzienlijk ouder was, al valt niet uit te sluiten dat de onderpui is hergebruikt.
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Afb. 9 (boven). Plan uit
1920 voor de houtberging
en werkplaats, links van het
bestaande huis. Westfries
Archief, Hoorn.
Afb. 10 (links). De zij- en
achtergevel van de uitbreiding uit 1920. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 11. Dwarsdoorsnede
van het bestaande pand en
de uitbreiding lings daarvan
uit 1920. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 12. Plattegrond van het
bestaande huis en de uitbreiding uit 1920. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 13. Het huis met uitberiding in de jaren twintig.
Archief Oud Enkhuizen.

Bij het overlijden van Gerrit van Waart brachten zijn weduwe Jansje Groenwoud (1830-1911) en hun
kinderen het timmerbedrijf met toebehoren ter veiling. De landbouwer en winkelier Andries Zwaan kocht
het voor zijn zoon Jacob Zwaan (1873-1937), die er zijn eigen timmerbedrijf en aannemerij begon. In 1908
bouwde hij langs de gracht een bakstenen pand met beneden een werkplaats en boven zijn woning naar
eigen ontwerp. Aan het Wegje verrees een karakteristiek torentje. De zijgevel stond tot aan de demping van
het Wegje in 1911 met zijn voet in het water (afb. 7, 8). Aan de achterzijde grensde het huis aan een kort
daarvoor tot stand gebracht bouwdeel, waarvan het dak als terras diende. De oude houten schuur bleef in de
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Afb. 14 (boven). Bouwtekening uit 1940 voor bergplaats voor hout op het achtererf. Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 15 (onder). Bouwtekening uit 1966 voor de modernisering van de woning op de verdieping.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 16. De bestaande toestand van de voorgevel in
1981. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 17. De bestaande toestand van de zijgevel in 1981.
Westfries Archief, Hoorn.

jaren daarna in gebruik. De houten geveltop aan de achterzijde kreeg windveren (afb. 8), die op een eerdere
foto nog ontbraken (afb. 4).
In 1920 verving een bakstenen werkplaats en houtberging het houten pakhuis en de aangrenzende
houtopslag.1 Opnieuw bouwde Jacob Zwaan de panden zelf (afb. 9-12). Beneden achter de voorgevel van het
bestaande pand bevond zich zijn kantoor en daarachter de bestaande werkplaats. Het naar achteren springende, nieuwe bouwdeel met verdieping en geveltop bevatte de houtberging en het linker pand met boven de
begane grond een sheddak (of zaagtanddak) diende als werkplaats (afb. 12). Van de nieuwe situatie na de uitbreiding bestaat nog een foto (afb. 13). In 1925 bouwde Jacob achter zijn zaak een houtopslag met betonnen
dragers. Aan drie zijden kwam een houten wandafdichting en als dak dienden gegalvaniseerde golfplaten of
eternietplaten.2
Bij een aanvraag in 1940 trad zijn zoon G.J. (Jaap) op als indiener, maar stond de weduwe Jacob Zwaan
nog als eigenaar vermeld {afb. 14).3 Jaap Zwaan zette het timmerbedrijf voort en moderniseerde het huis in
1966 door de alkoof op de verdieping te verwijderen en die ruimte bij de achterkamer te betrekken (afb. 15).4
De twee kleine vensters van de alkoof verving hij door één groot venster. Verder maakten een aantal oude
kozijnen plaats voor tuimelramen.
Winkel
In 1976 kreeg de begane grond van het complex een nieuwe bestemming als speelgoedwinkel, waartoe de
nodige aanpassingen plaatsvonden.5 In 1981 betrok een dierenwinkel het pand.6 Rondom hadden de oorspronkelijke vensters met bovenin glas-in-lood al plaatsgemaakt voor moderne kozijnen (afb. 16, 17). Boven
de winkeletalages kwamen in dat jaar moderne luifels, zoals heden nog aanwezig (afb. 18-21).
Beschrijving
Het hoekpand uit 1908 vertoont een eenvoudige vormgeving, gebaseerd op de neorenaissance. De donkere
1 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2123, Enkhuizen, Van Bleiswijkstraat 54; Verbouw loods tot werkplaats, 30-9-1920.
2 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2124, Enkhuizen, Van Bleiswijkstraat 54; Bouw bergplaats,
29-10-1925.
3 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2125, Enkhuizen, Van Bleiswijkstraat 54; Vernieuwen overkapping, 5-4-1940.
4 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2126, Enkhuizen, Van Bleiswijkstraat 54; Gedeeltelijk veranderen woning, 4-3-1966.
5 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2127, Enkhuizen, Van Bleiswijkstraat 54; Veranderen
werkplaat met woning in winkel met woning, 23-3-1976; 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2128
Enkhuizen, van Bleiswijkstraat 54; Vernieuwen en vergroten berging, 25-10-1977.
6 WA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 250, Enkhuizen; Binnenstad, Van Bleiswijkstraat 54; Veranderen van het winkelpand, 14-7-1981.
7

Afb. 18. Het huis op de hoek
met de Wegjes uit 1908 en
de uitbreidingen uit 1920
links daarvan. Foto auteurs.

Afb. 19. Het huis op de hoek
met de Wegjes uit 1908.
Foto auteurs.

Afb. 20 Het hoekpand met
links daarvan de iets achter de rooilijn gebouwde
houtopslag uit 1920.
Foto auteurs.
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Afb. 21. De voorgevels van
het hoekpand en de uitbreidingen. Foto auteurs.

Afb. 22. Geveldetail van de
werkplaats uit 1920.
Foto auteurs.

baksteen wordt afgewisseld met horizontale banden in oranje baksteen en hier en daar zijn deze lichtere
bakstenen ook toegepast als sierblokken en vonden deze hun weg in sierlijsten. Het rijkst van uitvoering is de
toren aan de kant van het Wegje, waarin bogen met siermetselwerk zijn aangebracht.
De houtopslag vertoont een uiterst eenvoudige vormgeving met tussen de verdieping een gemetselde lijst
met motieven zoals gebruikelijk in de Art Deco. De werkplaats vertoont een bekroning met siermetselwerk
die eveneens aan de Art Deco verwant is en zelfs wat weg heeft van de ornamenten van de Amsterdamse
School (afb. 22).
Aanbeveling
Het verdient aanbeveling de verschillen tussen de bouwdelen uit 1908 en 1920 in stand te houden. Het is niet
nodig door bijvoorbeeld nieuw voegwerk de panden tot een grotere eenheid te smeden. Wel een verrijking
zou het terugbrengen van de kozijnen in de oorspronkelijke vorm kunnen zijn. Het dient tevens aanbeveling
de in 1981 aangebrachte luifels te verwijderen. Met deze verbeteringen zou het pand aanzienlijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het straatbeeld. Het inrichten van het nog steeds private voorerf zou bovendien
groen in de straat kunnen brengen.
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