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Afbeelding omslag: Westeinde 118 vanuit zuidoosten. Foto auteur.
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Afb. 1. Detail van de 
minuut kaart van Enkhuizen 
uit 1832. De rode pijl geeft 
het huidige Westeinde 118 
aan.

Afb. 2. Kaart van de 
omgeving van Enkhuizen, 
1983. De rode pijl geeft 
ongeveer de ligging van 
Westeinde 118 aan. 
Archief Oud Enkhuizen.

ò

ò

Houtbouw benoorden het IJ
Westeinde 118 betreft een voorbeeld uit de negentiende eeuw, van de traditionele houtbouw benoorden het 
IJ, waartoe ook de bijna wereldwijd bekende Zaanse houtbouw toe behoort.1 Zelfs in de Jordaan in Amster-
dam stonden in de zeventiende eeuw enkele van dit type houten huizen.2 Tot laat in de negentiende eeuw 
waren veel huizen in dit omvangrijke gebied uit hout opgetrokken. Al vanaf de achttiende eeuw deden bak-
stenen onderpuien en andere gedeeltelijke halfsteens gemetselde wandafdichtingen hun intrede, maar tot 
het einde van de negentiende eeuw bleef hout overheersen. In de late negentiende eeuw zette de verstening 
definitief door en verrezen er ook op het platteland nog vrijwel uitsluitend bakstenen huizen.

De aanwijzing in 1994
Het huisje is in 1993 volgens de MIP methode geselecteerd als een gemeentelijk monument volgens een 
destijds gehanteerd puntensysteem.3 De toenmalige bewoners maakten echter tegen de aanwijzing bezwaar, 
omdat het huisje volgens hen niet meer voldeed aan hun specifieke woonwensen, die mede werden bepaald 

1 G. Vermeer, ‘Van eiken en grenen, gebinten en krommers. Het Zaanse houten huis in de zeventiende, achttiende en negentiende 
eeuw’, in E. Beukers & C. van Sijl (Eds.), Geschiedenis van de Zaanstreek deel 2, Zwolle: WBooks, 2012, pp 471-492.
2 G. Vermeer, ‘Zaanse houten huizen in Amsterdam’, Binnenstad, 266 (2014), 72-73.
3 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1853 Gemeentebestuur Enkhuizen 1980 - 1995, 2590, Stukken betreffende de vaststelling van 
de gemeentelijke monumentenlijst, 1988-1994, Inventarisatie, Procedure vaststelling, Aanwijzing, Vaststelling, Bezwaar Dijk 58, 
Bezwaar Westeinde 118, Bezwaar Zuider Havendijk 41.
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Afb. 3. De ligging van 
Westeinde 118 aangege-
ven op Google Earth.

Afb. 4. Plattegrond met het te bouwen water closet in 1954. Westfries Archief, Hoorn.

ò

Afb. 5. Lengtedoorsnede met de voorgevel links, het nieuwe water closet rechts, in 1954. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 6 en 7. Bouwtekeningen uit 1973 voor de bouw van de dakkapel aan de oostzijde. Westfties Archief, Hoorn.

door de progressieve spierziekte van de vrouw. Zij meenden dat het huisje ook niet meer aan te passen aan 
hun behoeften. Op deze oneigenlijke gronden wees de welstandscommissie de bezwaren toe en werd het 
huisje, dat in een goede staat van onderhoud verkeerde, afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst. 
De bewoners hebben de door hen aangevraagde sloopvergunning nooit uitgeoefend. Dit had binnen een half 
jaar moeten gebeuren.

Destijds kwam het pand in aanmerking als monument met een totaal toegekend aantal punten van 11,4:

Beeldbepalend individueel    2,0  (van de maximaal 3 punten)
Beeldbepalend onderdeel van een groep  1,4
Karakteristiek     2,0
Uniciteit      2,0
Interieur      0,0
Gaafheid      2,0
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Afb. 8. De voorgevel van Westeinde 118. 
Foto auteur.

Afb. 9. De oostgevel. Foto auteur.
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Afb. 10. Een van de sierlijke steunen onder de  houten 
dakgoot tegen de oostgevel. Foto auteur.

Op dit moment loopt opnieuw een aanvraag 
voor sloop, een goede reden om het op onjuiste 
gronden niet als monument aangewezen pand 
nog eens nader in ogenschouw te nemen.

Situering
Het Westeinde in het verlengde van de Wester-
straat in Enkhuizen bestaat uit een nagenoeg 
rechte weg die dwars door de Streek loopt (afb. 1, 
2, 3). Deze vormde ooit de ontginningsbasis van 
de tussen Hoorn en Enkhuizen gelegen polders. 
Op enige afstand loopt ten noorden van dit ge-
deelte van de weg een brede sloot, die een verbin-
ding vormt tussen de sloten dwars op de weg. Op 
minuutkaart van 1832 is het perceel 255 nog leeg 
en veel groter dan de huidige tuin bij nummer 
118 (afb. 1). Het perceel is later gesplitst. Tussen 
de weg en de sloot lagen vooral tuinen met hier 
en daar bebouwing, overwegend kleinschalig. 
Het in de negentiende eeuw verrezen huisje staat 
pal aan de weg. In de jaren veertig van de twin-
tigste eeuw bood de bewoner, Piet Botman, in 
lokale dagbladen per advertentie geregeld kool-
planten te koop aan.4 De grote tuin zal meestal 
als moestuin zijn gebruikt.

Beschrijving5

Het huis heeft een rechthoekige plattegrond van 9,95 bij 5,15 meter, afgedekt met een Hollandse pannen be-
legd zadeldak (afb. 4, 7). De onderpui aan de straat en de westelijke zijgevel bestaan uit halfsteens metselwerk 
(afb. 6, 8, 9). De westelijke zijgevel heeft een wandafdichting van (latere) horizontale planken met groef en 
messing. Onder de houten goot tegen de oostelijke zijgevel zitten sierlijk uitgezaagde steunen (afb. 10). Langs 
de westzijde loopt een latere goot. De geveltop aan de voorzijde vertoont een traditioneel voorschot (houten 
geveltop met verticale planken) met windveren, waterborden en een kurketrekkermakelaar die ver boven de 
top uitsteekt (afb. 8). De kunstig gesneden makelaar vertoont subtiele classicistische details (afb. 11, 12). 

Karakteristiek voor de traditionele houten huizen boven het IJ is hun positie boven het maaiveld. De 
balken van de houten vloer liggen op bakstenen poeren, waardoor de houten vloer zich een eind boven het 
maaiveld bevindt. Om te zorgen dat er geen dieren of rommel onder het huis kwam, werd de ruimte onder 
het huis doorgaans afgeschermd met luchtschotten, die voldoende ventilatie toelieten om de opstijgende 
vochtigheid af te voeren. Afgaande op de stukken uit 1994 staat ook Westeinde op poeren: ‘Het pand bezit 
geen geheide fundering, maar rust op kolommen van gestapelde stenen’. Het later toegevoegde keukentje aan 
de achterzijde staat niet op poeren en daarvan lag de vloer dan ook 30 centimeter lager.6 Uit dezelfde brief 
bevestigt dat het muurwerk aan de onderzijde van de voorgevel en de westgevel halfsteens is en deelt mee, 
dat de wandafdichting aan de oostzijde enkelvoudig is.

4 Dagblad voor Noord-Holland. Westfriesche editie, 1 mei 1943 p. 2 en 1 juni 1943, p.2; Dagblad voor Noord-Holland. Westfriesche 
editie, 30 maart 1944, p. 2; Nieuw Noordhollands Dagblad, 19 mei 1949, p. 2.
5 Aan het huisje zijn alleen waarnemingen gedaan aan de buitenzijde. Van het huisje bestaan echter nog enkele tekeningen en de 
toenmalige bewoner verschafte tijdens de bezwaarprocedure bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument de nodige informatie.
6 WA, archief 1853, 2590, brief van de bewoner, Braakman, aan het college van 15 juli 1994.
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Afb. 12. Detail makelaar. Foto auteur.

Afb. 11. De classicistische kurkentrekkermakelaar. 
Foto auteur.
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De bezwaarmaker klaagde nogal over de indeling van het huisje, waar volgens hem weinig aan te doen 
was: ‘De indeling van het pand hangt samen met een tweetal dragende dwarsmuren, die, zonder zeer hoge 
kosten, niet te verwijderen zijn en die ten gevolge hebben dat het pand zeer onvoordelig is ingedeeld.’ Op de 
plattegrond van de begane grond bij een aanvraag voor de bouw van een water closet uit 1954 is slechts een 
wand weergegeven die over de gehele breedte van het pand gaat, maar hierin kan de tekening onjuist zijn 
(afb. 4).7 Wellicht dat ook een tweede wand helemaal doorliep. Op de lengtedoorsnede uit hetzelfde jaar zijn 
de balkenlaag en de vier spanten van de kap weergegeven (afb. 5). Op een dwarsdoorsnede bij de aanvraag 
van de nog altijd aanwezige dakkapel aan de oostzijde uit 1973, valt af te leiden dat het pand beschikt over A-
spanten (afb. 7).8 Deze deden opgeld in de loop van de zeventiende eeuw in kappen van naaldhout, gezaagd 
met windkracht. Meestal zijn hierin halfhoutse verbindingen met zwaluwstaarten toegepast.

Conclusie
Hetw pand betreft een zeldzaam voorbeeld van traditionele houtbouw in West-Friesland met tal van bijzon-
dere details, zoals de steunen onder de goot, het voorschot en de gesneden kurketrekkersmakelaar. Dat een 
groot deel van de buitenbekleding en de kozijnen al eens vervangen zullen zijn, doet geen afbreuk aan de 
gaafheid, aangezien de gemakkelijke vervangbaarheid van de onderdelen en de aanpasbaarheid juist de bij-
zondere voordelen van deze houtbouw uitmaakten. Van de nog resterende Zaanse houtbouw bleef evenmin 
veel van de originele houten wandafdichtingen bewaard. Het is jammer dat de houtconstructie tot op heden 
nog niet nader is onderzocht. Die kan nog interessante details bevatten. In het gedeelte van het Westeinde, 
waarin het huisje staat, vormt het nog meer dan voorheen een van de weinige nog resterende elementen en 
herinneringen aan de vroegere, veel kleinere schaal van de bebouwing. Alle bij de MIP-methode vermelden 
kwaliteit blijken ook bij nadere beschouwing aanwezig. Derhalve luidt de conclusie dat het pand tot op heden 
nog steeds in hoge mate monumentwaardig is, misschien nog wel meer, dat in 1994 uit het toenmalige pun-
tensysteem naar voren kwam. 

7 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4676 Enkhuizen, Westeinde 118; Veranderen woning, 16-
4-1954
8 WA, 1325_BD, 4676 Enkhuizen, Westeinde 118; Veranderen woning, 6-12-1973.
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