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Oostergouw 52 staat in een historische lintbebouwing. Het huis stamt uit 1861 en de nog resterende delen van 
de schuur uit 1877. Deze traditionele panden werden vermoedelijk grotendeels uit hout opgetrokken en in 
1912 versteend, waarbij belangrijke beeldbepalende, houten elementen behouden bleven. De bebouwing tus-
sen dit huis en de schuur, ontworpen in een overeenkomstige vorm, kwam tot stand in 1976.

Afb. 1. Detail van de 
minuut  kaart sectie F van 
Venhuizen uit 1832. De 
rode pijl geeft de locatie 
van het huidige Oos ter
gouw 52 aan. De percelen 
F112 en F111 vormden 
een boomgaard. Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort.

ò ò ò
Afb. 2. Kadastrale hulp
kaart 19 van Venhuizen, 
opgemaakt op 30 april 
1861. In de boom
gaard werd nabij de 
Oostergouw een huis 
gesticht door aannemer 
Dirk Roosendaal.Kadaster 
Archief Viewer.

Afb. 3. Kadastrale hulp
kaart 42 van Venhuizen, 
opgemaakt op 24 april 
1877. Bij het bestaande 
woonhuis liet aanne
mer Dirk Roosendaal 
twee schuren verrijzen. 
Kadaster Archief Viewer.

ò

Afb. 4. Kadastrale hulpkaart 
88 van Venhuizen, opgemaakt 
mei 1912, na de sloop van 
de kleine schuur. Kadaster 
Archief Viewer.
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Afb. 5. Het huis Oostergouw 
52 uit 1861 met daarach
ter de schuur uit 1877. 
Gefotografeerd door G.J. 
Dukker in 1968. Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort.

Afb. 6. De voorgevel en de 
aanluifing aan de westzijde. 
Foto auteur.

Afb. 7. Oostergouw 52 vanuit 
het westen. Van rechts naar 
links het huis met aanluifing 
uit 1861, het tussenlid met 
aanluifing uit 1976 en de 
schuur uit 1877. Foto auteur.
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Identificatie
Oostergouw 52, 1606 AB Venhuizen
Gemeentelijk monument 0498/WN031

Bouw huis en grote en kleine schuur
Op het kadastrale minuutplan van Venhuizen uit 
1832 strekten zich tussen de Oostergouw en de ‘Slim-
togt’, een smalle waterloop, de smalle percelen F111 
en F112 uit, die in gebruik waren als boomgaard 
(afb. 1).1 Eige naar was de boer Hiske Schoenmaker. 
Uit een publieke verkoop kwamen de percelen in 
bezit van Maurits Opmeer, die ze in 1860 verkocht 
aan aannemer Dirk Roosendaal (1828-1881).2 Hij 
bouwde op het kleinere perceel aan de Oostergouw 
in 1861 het huidige huis (afb. 2). Daarachter liet hij 
in 1877 bovendien twee schuren verrijzen (afb. 3). In 
1882 verkochten de nabestaanden de panden aan de 
‘landman’ Dirk Zee.

Verstening en vergroting
In 1912 liet de toenmalige eigenaar, de landbouwer 
Jan Gerritszoon Buijsman de kleine schuur slopen 
(afb. 4).3 Het kadaster vermeldt een sloop en her-
bouw, maar een bouwvergunning ontbreekt. Volgens 
de kadastrale hulpkaart behielden zowel het huis als 
de grote schuur hun oorspronkelijke omtrek. Deze 
beschikten nadien nog steeds over hun traditionele 
houten voorschotten met windveren en waterborden 
en aan de voorzijde over een makelaar (afb. 5). Deze 
onderdelen moeten nog uit de bouwtijd in 1861 en 
1877 dateren. De pannen, die ook al op de foto in 
1968 zijn weergegeven, liggen, zo bleek uit een waar-

1 Kadaster Archief Viewer, Venhuizen, leggerartikelen 222 
(Hiske Schoenmaker, boer) publieke verkoop 1850; 606 (Mau-
rits Opmeer, zonder) dj 1961 verkoop; 814 (Dirk Roosendaal, 
aannemer) dj 1862 stichting, F285, hulpkaart 19, opgemaakt 
30 april 1861, dj 1878, stichting F368, hulpkaart 42, opgemaakt 
24 april 1877; 1063 (Dirk Zee, landman) dj 1902, redres, F418, 
hulpkaart 63, opgemaakt april 1901 (het kadaste tekende het 
huis en de schuren na een redres meer naar het noorden), dj 
1904 successie; 1919 (Grietje Baan, landvrouw, weduwe Dirk 
Zee, Pieter Zee en consorten, F418, huis, erf, schuren, dj 1905, 
scheiding; 1921 (Grietje Baan, veehoudster, weduwe Dirk Zee) 
F418, huis, erf schuren, dj 1909, verkoop.
2 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1701-28, Be-
volkingsregister Venhuizen, inventarisnr. 4, 1880-1889. scannr. 
1701-28_4_00035.jpg. Inschrijving in Venhuizen 1 januari 
1880, Dirk Roosendaal, geboren in Hoogkarspel, getrouwd met 
Marijtje Gorter uit Lutjebroek, Nederlands Hervormd, aan-
nemer, woonachtig in Venhuizen, geboren 29 november 1828, 
overleden 11 september 1881.
3 KAV, Venhuizen, leggerartikel 2036 (Jan Gerritszoon Buijs-
man, landbouwer) F418, huis, erf, dj 1912, slooping en her-
bouw, F418, hulpkaart 88, opgemaakt mei 1912; 4026 (Jan 
Balk, zaakvoerder) F418, huis, erf schuur, dj 1969, gedeeltelijke 
vernieuwing.

neming (zie hierna), op een ouder, rieten dak. Dat 
maakt het aannemelijk dat het bij het vernieuwen 
in 1912 ging om het verstenen van geheel of gedeel-
telijk houten gebouwen met een rieten dak. Hout-
bouw genoot benoorden het IJ buiten de steden tot 
ver in de negentiende eeuw de voorkeur. Vanaf de 
negentiende eeuw kregen houten huizen steeds meer 
bakstenen onderdelen. In de laatste decennia van de 
negentiende eeuw verdween de houtbouw en vond 
er verstening plaats van de bestaande houtbouw. In 
dit kader past ook de bouwgeschiedenis van Ooster-
gouw 52.

In de twintigste eeuw vonden nog een aantal 
verbouwingen plaats, waarvan de ingrijpendste in 
1976. Hierbij verbond architect Dick Fleddèrus uit 
Enkhuizen het huis en de schuur met elkaar door 
het oprichten van een tussenlid in de stijl van de be-
staande gebouwen (afb. 7).4 Dit ter vergroting van de 

4 Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 1936_BD, Gemeente 
Venhuizen, bouwvergunningen 1970-2005, inventarisnr. 3912, 
Venhuizen, Oostergouw 52; vergroten woning, 1976.

Afb. 8. De westhoek van de voorgevel is aan de oostzijde 
uitgemetseld als een muurdam, waarop vermoedeljik een 
houten wand aansloot. Foto auteur.



4

Afb. 9. Het voorschot aan de ach
terzijde van het woonhuis. Foto 
auteur.

Afb. 10. Snijwerk in de voorgevel. Foto auteur.
Afb. 11. De voordeur en het bovenlicht met gietijzeren 
decoraties. Foto auteur.
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bestaande woning. Sindsdien bleef het pand vrijwel 
ongewijzigd.

Beschrijving woning
Situering
Het woonhuis bestaat uit een diep pand met een be-
gane grond en een zolder en aan de westzijde een 
aanluifing onder een lessenaarsdak (afb. 6). De kop-
se kant aan de voorzijde, waarin zich de voordeur 
bevindt, staat enkele meters achter de rooilijn.

De gevels
De gevels staan op een steens dikke voeting met 
kleine ventilatieopeningen voor de kruipruimte, zo-
als die ook gebruikelijk waren bij houten huizen. De 
halfsteens gevels zijn rondom opgetrokken uit bak-
steen in halfsteens verband. Het metselwerk van de 
kopse kanten en de aanluifing zijn in een keer door 
gemetseld, zonder dilatatievoegen met een specie 
die ook kalk bevat. De zijgevel aan de oostzijde is 
eveneens halfsteens, maar opgetrokken uit een an-
dere baksteen en met een veel hardere specie. De 
voorgevel eindigt aan de oostzijde in een muurdam. 
De oostgevel is daar later koud tegenaan gemetseld 
(afb. 8). De oostelijke zijgevel zal oorspronkelijk een 
houten wandafdichting hebben vertoond. Mogelijk 
zijn ook de overige gevels niet altijd van baksteen ge-
weest. Het is niet uit te sluiten dat een geheel houten 
huis in twee fasen werd versteend.

De kopse kanten van het pand vertonen een 
grotendeels vernieuwd voorschot van verticale 
planken met windveren, waarover waterborden lig-
gen (afb. 9). De windveren komen aan de voorzijde 
samen tegen een makelaar, zoals in de traditionele 
houtbouw benoorden het IJ gebruikelijk was. Onder 
de windveren aan de voorzijde hangt oorspronke-
lijk snijwerk in de vorm van voluten (afb. 8, 10). Het 
voorschot aan de achterzijde is geheel vernieuwd, 
maar het bewaart nog wel zijn oorspronkelijke vorm. 
Aan zowel de voor- als de achterzijde, zit bovenin de 
geveltop een klein venstertje. Aan de voorzijde zit 
daaronder een deur, waardoor de zolder van buiten-
af toegankelijk is. 

In de kopse gevel aan de voorzijde zit in het 
midden van het pand de voordeur met bovenlicht 
en aan weerszijden daarvan een hoog schuifvenster 
(afb. 11). De voordeur bevat een gietijzeren rooster 
met ornamenten en het bovenlicht een gietijzeren 
levensboom.

De zijgevels bevatten diverse vensters met 

schuiframen. De meesten zijn vervangen, maar in-
dachtig de oorspronkelijke door kozijnen met pen-
en-gatverbindingen. Langs het lessenaarsdak van 
de aanluifing en langs de oostgevel ondersteunen 
houten gootblokken met een decoratieve omtrek de 
blokgoten. Aan de westzijde zijn ze allemaal vervan-
gen door kopieën; aan de oostzijde stammen vijf van 
de acht gootblokken nog uit de bouwtijd. De origi-
nelen zijn herkenbaar aan het gesneden diamant-
kopje boven de uitkraging aan de onderzijde, dat bij 
de kopieën ontbreekt (afb. 12).

Interieur
De zolderbalken rusten aan de zijde van de aanlui-
fing op een onderslag en aan de oostzijde sinds de 
verstening op de zijgevel. Alle zolderbalken zijn ver-
sierd met een hoekprofieltje. In de oorspronkelijke 
situatie zullen er tenminste aan de oostzijde ook 
muurstijlen hebben gestaan en wellicht ook aan de 
westzijde. In het interieur zijn alle deuren tamelijk 
laag. Het interieur bevat nog tal van oude onderde-
len, waaronder de lage deuren in de hal. De zolder 

Afb. 12. Een van de originele gootklossen tegen de ooste
lijke zijgevel. Foto auteur.
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Afb. 13. De zolder van het 
woonhuis. Foto auteur.

Afb. 14. De voorzijde van het schuurtje, waar de nieuw
bouw uit 1976 op merkwaardige wijze op aansluit. 
Foto auteur. Afb. 15. De achterzijde van het schuurtje. Foto auteur.
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is nooit bewoonbaar gemaakt en dient tot op heden 
als bergplaats. De zoldervloer bestaat uit oude, brede 
planken. De dakvlakken zijn ingepakt in karton met 
daarachter plasticfolie (afb. 13). Deze provisorische 
afwerking dient vermoedelijk om vocht en insecten 
buiten te houden. Onder de pannen zit geen beschot, 
maar, zoals eerder vermeld, een oude rietbedekking.

Beschrijving schuurtje
De bakstenen voorgevel met houten voorschot van 
het schuurtje staat nog weergegeven op een foto uit 
1968 (afb. 5). Het voorschot met deur en boven-
licht was vrijwel gelijk aan dat van het huis. In 1976 
verdween de voorgevel achter het tussenlid, maar 
de bakstenen voorgevel bleef bij de bouw daarvan 

gehandhaafd (afb. 14). De overige wanden kregen 
mogeljik ook in 1968 een wandafdichting van blok-
ken bimsbeton. De achtergevel bevat nog een voor-
schot met windveren en waterborden, vermoedelijk 
nog uit de bouwtijd, maar dit onderdeel verkeert in 
slechte staat (afb. 15).

Binnen bevat het schuurtje tegen de kopse 
gevels een aantal strijkbalken. De stijlen daarvan 
staan op kleine, gemetselde poertjes (afb. 16). In 
het schuurtje staan vier gebinten op een gemet-
selde voeting (afb. 17). De drie achterste gebinten 
beschikken over een dekbalk in de vorm van een 
ontschorste stam. Die van het voorste gebint is ver-
vangen door een strak gezaagde balk. Van de twee 
achterste gebinten zijn de dunne korbelen in de op-

Afb. 16. De strijkbalken 
tegen de voorgevel van het 
 schuurtje. Foto auteur.

Afb. 17. De drie achterste 
gebinten van het schuurtje 
(oostzijde). Foto auteur.
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Afb. 18. De zolder van het 
schuurtje. Foto auteur.
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zij van de muurstijl en de dekbalk ingelaten, soms 
met de vorm van een zwaluwstaart. Van de tweede 
van voren is de korbeel vastgenageld aan de onder-
zijde van de dekbalk. Over de dekbalken liggen nog 
originele planken. Over de lichte sporenkap zonder 
beschot liggen pannen (afb. 18). Mogelijk had het 
schuurtje oorspronkelijk houten wanden en een rie-
ten dak.

Conclusie 
Oostergouw 52 staat in een landelijke, agrarische 

omgeving met los verspreide bebouwing. Door zijn 
negentiende-eeuwse voorkomen met traditionele 
houten voorschotten draagt Oostergouw 52 bij aan 
dit schilderachtige dorpsgezicht. Het schuurtje is 
sinds 1976 aan het zicht onttrokken door een tus-
senlid van de voor West-Friesland belangrijke ar-
chitect Dick Fleddèrus uit Enkhuizen. Het bevat 
nog de oorspronkelijke constructie en vertoont aan 
de achterzijde een voorschot. De recentelijk aange-
brachte wandafdichting van blokken bimsbeton doet 
afbreuk aan het oorspronkelijke karakter.
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