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(Westerstraat 217),
Enkhuizen
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Afb. 1. De minuutkaart uit 1832. De rode pijl geeft de
voorganger van het huidige pand Westerstraat 217 aan.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. De stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 1902.
De rode pijl geeft de voorganger aan van het huidige pand,
dat kort hierna verrees. Archief Oud Enkhuizen.

Identificatie
Westerstraat 217, 1601AH Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN178
Geschiedenis
Het herenhuis Westerstraat 217 kwam in 1902 tot stand als woonhuis van Nanne Groot (1844-1932) een van
de oprichters van de zaadhandel Sluis & Groot, dat heden onderdeel uitmaakt van de multinational Syngenta
Seeds. De wortels van Sluis & Groot reiken terug tot omstreeks 1800.1 In die tijd begon Nanne Jansz. Groot in
Andijk een bedrijf voor de handel in zaden voor de tuinbouw en de teelt daarvan. Veel van zijn zonen stapten
eveneens in de zaadhandel. In 1867 besloten Nanne Sluis Pz. en Nanne Groot Sz., beiden kleinzoon van Nanne Jansz., hun bedrijven samen te voegen. In 1872 verhuisden Groot & Sluis met al hun personeel naar het
Westeinde te Enkhuizen, waar ze een flink stuk grond hadden aangekocht. Hier groeide de samenwerking al
snel uit tot een bedrijf van groot nationaal belang.
In 1902 vroeg Nanne Groot vergunning aan voor de bouw van een groot herenhuis aan de ‘Nieuwe
Westerstraat’ (heden Westerstraat).2 Als aannemer trad op J. Zwaan uit Bergen. Rijkent Zwaan en Dirk Henstra stelden zich garant voor de uitvoering. Rijkent Zwaan, landbouwer op het Westeinde in Enkhuizen, was
gehuwd met Elbreg Koolhaas, familie van Groot. Het huis stond op een vanouds wat breder perceel. In 1832
stond hier, perceel 301 van sectie D, het huis van de arbeider P. Veen (afb. 1, 2). Er verrees een statig woonhuis met details in Art Nouveaustijl (afb. 12, 15).
Nanne Groot overleed in 1932. Dat jaar besloot zijn zoon Nanne (1886-1960) het huis naar zijn be1 Nanne Groot, ‘Waterruil in het Noordervoert’, Steevast 26 (2004), 55-60; J. Kol, ‘Andijker tuinders binnen de stadswallen’, Steevast 27 (2005), 77-96; Nanne Groot, Het Westfriese geslacht Groot (Stam Straetsman), Heinkenszand 1982; Nanne Groot, Martien
Hoogland, Tuinbouw en Zaadteelt, Zwolle/Hoorn 2011. Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0391, Collectie gedrukte
stukken, inventarisnr. 2144, Krantenknipsel betreffende Nanne Groot sr. (1844-1932) te Enkhuizen, 1932; inventarisnr. 3472, Stukken betreffende Nanne Groot, overleden 12-2-1960 te Enkhuizen, 1960; inventarisnr. 11037, Artikel van Nanne Groot NPz. over
de molen ‘De Valk’ te Enkhuizen in Saet-praet, bedrijfsorgaan van Sluis & Groot, plm. 1987, plm. 1987; inventarisnr. 7591, Stukken
betreffende de gebouwen van Sluis & Groot aan het Westeinde te Enkhuizen, z.j.
2 Onder de stukken van het huis bevindt zich het bestek: Bestek en Voorwaarden van het bouwen van een Heerenhuis in de Nieuwe-Westerstraat te Enkhuizen voor den Weled. Heer N. Groot, 1902.
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Afb. 3 (linksboven). Plattegrond bestaande begane grond in 1932.
Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 4 (rechtsboven). Plattegrond vergunde toestand begane grond in
1932. Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 5 (linksonder). De verdieping in de bestaande toestand in 1932.
Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 6 (rechtsonder). De vergunde toestand van de verdieping in
1932. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 7. De voorgevel met de vergunde uitbouw rechts op
een tekening uit 1932. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. De achtergevel met rechts de vergunde uitbouw
reop een tekening uit 1932. Westfries Archief, Hoorn.

hoeften aan te passen en uit te breiden volgens plannen van architect E.W. Raadsheer uit Weesp (afb. 5-10).3
Door de aankoop en sloop van het tamelijk smalle Westerstraat 219 kon er zowel aan de westzijde als aan
de achterzijde een uitbouw met afgeronde hoeken verrijzen. De uitbouw aan de achterzijde, waarin de keuken, de bijkeuken en een bergplaats waren ondergebracht, verdween (afb. 4). Het gesloopte buurpand was in
1832 eigendom van de groenboer C. Koolhaas, famulie van de zaadhandelaren. De sloop bood ruimte voor
een ingang opzij en een doorloop naar de tuin. De vroegere eetkamer maakte plaats voor een nieuwe keuken (afb. 25). Van architect Raadsheer, die de verbouwing begeleidde, zijn in Weesp meerdere gebouwen als
monument aangewezen: het pakhuis Achteromstraat 19 uit 1898,4 het dubbelhuis Oudegracht 5-11 uit 19075
en bioscoop en tevens theater City of Wesopa (Herengracht 23) uit 1947 (samen met C.J. Baart).6 In 1938
tekende Raadsheer, die toen al samenwerkte met Baart, het bouwplan voor een studeerkamer op de zolder,
waarvoor er op het dak aan de achterzijde een dakkapel verrees.7
Eind jaren zeventig startte D. Schuyt in het huis een bejaardenpension, waarvoor de plaatselijke aannemer Ramkema-Dangermond aan de achterzijde een recreatieruimte optrok, in navolgingen van de eerdere
uitbouwen door Raadsheer, met afgeronde hoeken (afb. 13-14).8 Hotel Recuerdos met gitaarsalon van Pieter
Nanne Groot en zijn vrouw Wilhelmien Stam, gestart in 2004, sloot in 2017 zijn deuren. De gitaarsalon ontving bekende gitaristen uit de hele wereld. In de tuin verrezen in die tijd een viertal gastenverblijven. In 2018
is het pand gekocht door woningcorporatie Welwonen te Enkhuizen.
Beschrijving
De gevels
De gevel aan de Westerstraat bestaat uit twee symmetrische delen van elk twee assen (afb. 11, 12, 15) Het ho3 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr.
3277 Enkhuizen, Westerstraat 217; Veranderen woning, 8-12-1932.
4 Gemeentelijk monument 0457/G0040-01.
5 Gemeentelijk monument 0457/G1380-01.
6 Gemeentelijk monument 0457/G0700-06.
7 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3278 Enkhuizen, Westerstraat
217; Veranderen woning, 28-4-1938.
8 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3279 Enkhuizen, Westerstraat
217; Veranderen woning, 12-9-1974; inventarisnr. 3280 Enkhuizen, Westerstraat 217; Veranderen en vergroten voor recreatieruimte, 21-4-1976; inventarisnr. 3281 Enkhuizen, Westerstraat 217; Veranderen en vergroten voor recreatieruimte, 18-4-1978; inventarisnr. 2390, Stukken betreffende de huurovereenkomst van de Stichting Bejaardencentrum Enkhuizen met Mevr. J. SchuytBos voor het huren van Westerstraat 217 als dependance, 1988.
3

Afb. 9. De vergunde zijgevel na de sloop van Westerstraat
219. Tekening uit 1932. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 10. Lengtedoorsnede vergunde toestand in 1932.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11. Gevelopmeting uit
1944. Foto Archief Oud
Enkhuizen.

Afb. 12. Het herenhuis in maart 1962. Foto G.J. Dukker.
Rijksdienst voor het Cltureel Erfgoed, Amersfoort.
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Afb. 13. De bestaande en gewenste toestand met uitbouw in
1976. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 14. De gewenste uitbouw
in 1976. Westfries Archief,
Hoorn.

ge deel aan de oostzijde staat iets naar voren en eindigt in een geveltop. Het bredere gedeelte aan de westzijde
heeft links de voordeur en boven de gevel in het midden een dakkapel. Het huis bestaat uit een hoge begane
grond, een verdieping en een zolder.
Het uitgangspunt bij de decoratie van de gevel vormde de neorenaissance. Zo bevinden zich aan weerszijden van de hoge T-vensters negblokken ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpel. Boven het
venster zit zowel een latei als een segmentvormige ontlastingsboog met in het boogveld een patroon van
gekleurde tegels. In de bovenlichten van de vensters valt het daglicht door glas-in-lood naar binnen. De geveltop draagt een bijzondere bekroning met motieven in de Art Nouveau (afb. 16, 17). Rechts verrees in 1932
een uitbouw met een afgeronde hoek, gedekt met een pannendak.
De zijmuur aan de westzijde stond aanvankelijk tegen het buurpand nummer 219. Na 1932 kwam hier
een ingang en enkele aanbouwen (afb. 4, 8).
Tegen de achtergevel maakte het terras in 1932 plaats voor de uitbouw rechts (afb. 8). De uitbouw links
(de westelijke) verrees in de late jaren zeventig als recreatiezaal van het bejaardenpension (afb. 13, 14). De
achtergevel oogt betrekkelijk eenvoudig met strekse bogen boven de vensters (afb. 18). De westelijke (linkse)
dakkapel kwam tot stand in 1938. Op de dakvlakken liggen geglazuurde kruispannen.
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Afb. 15. De voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 16 en 17. Detail voorgevel. Foto auteurs.
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Afb. 18. De achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 19. De vestibule, gezien vanuit de hal.
Foto auteurs.

Afb. 20. De gang gezien vanuit de hal.
Foto auteurs.

Het interieur
Van het oorspronkelijke interieur uit 1902 resteren nog de beglaasde wand tussen de vestibule en de hal
(afb. 19). Verder naar achteren bevindt zich nog de oorspronkelijke toog tussen de hal en de gang (afb. 20).
In het oostelijke pand bood oorspronkelijk ruimte aan een kamer en suite met voor de ‘salon’ en daarachter, grenzend aan een terras, de huiskamer (afb. 3). In 1932 kwam op de plaats van het terras een uitbouw
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Afb. 21. De uitbouw uit
1932, gezien naar de tuin.
Foto auteurs.

Afb. 22. De lichtkap van
de uitbouw achter. Foto
auteurs.

Afb. 23. De uitbouw uit 1932
aan de voorzijde.
Foto auteurs.
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Afb. 24. De keuken met
mogelijk nog de nodige
onderdelen uit 1932.
Foto auteurs.

Afb. 25. De uitbouw uit
1976. Foto auteurs.

(afb. 21). Daarvan bleef ook de lichtkap met glas-in-lood bewaard (afb. 22). De schuifdeuren en kasten tussen de twee vertrekken zijn verdwenen. In het westelijke pand bevond zich aan de voorzijde een kantoor,
daarachter het trappenhuis, de eetkamer, nog een trap en daarachter de keukenvleugel (afb. 3). Na de verbouwing in 1932 verhuisde de eetkamer naar de straatkant, in het vroegere, uitgebouwde kantoor (afb. 23).
Op de plaats van de vroegere eetkamer kwam de keuken (afb. 24). De vroegere recreatiezaal uit de late jaren
zeventig kijkt uit op de diepe tuin met enkele zeer oude bomen (afb. 25). De posten van de trap vertonen
vormen van de Art Nouveau, maar de spijlen zijn daarentegen classicistisch (afb. 26, 27).
De verdieping bevatte oorspronkelijk, ontsloten via een overloop, drie slaapkamers, twee werkkamers en
een badkamer, alsmede twee garderobes (afb. 5). Aan de achterkant beschikten een slaapkamer en een werkkamer over een balkon, dat later plaatsmaakte voor een ruim dakterras. In 1932 werden aan de achterzijde
een slaapkamer en een werkkamer samengevoegd (afb. 6).
Conclusie
Het woonhuis uit 1902 van Nanne Groot is historisch van belang aangezien de bouwheer de oprichter was
van een van de belangrijkste bedrijven van Enkhuizen. Het huis kenmerkt zich door een traditionele vormgeving in neorenaissance met enkele versieringen in Art Nouveau. De architect Raadsheer uit Weesp ont9

Afb. 26-27. De trap beneden (linksboven) en op de verdieping (rechtsboven). Foto auteurs.

Afb. 28. Glas-in-lood in de zijgevel op de verdieping.
Foto auteurs.
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wierp de zijgevel aan de westzijde en de twee uitbouwen uit 1932, toen de zoon er ging wonen. Van het interieur bleven enkele belangrijke onderdelen bewaard, zoals de vestibule, hal en gang uit 1902, de keuken uit
1932 en tal van ramen met glas-in-lood.
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