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Identificatie
Buijskesweg 3, 1601HN Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN019 (samen met 
Buijskesweg 4, 5, 6, 7, 8)

Situering en geschiedenis
Op een ruim terrein ten zuiden van de Zuiderkerk 
ver rees in 1530 een vierkant klooster van de au
gus tijner eremieten, waarvan nog een groot 
aantal af eeldingen bestaan. Het klooster en de 
kapel stonden na de reformatie een tijd leeg. In 
1603 kwam in het klooster het Nieuwe Armen 
Weeshuis en in 1613 nam de hervormde kerk de 
kapel in gebruik voor de hervormde eredienst als 
de Kleine Kerk. Het weeshuis ging in 1810 samen 
met andere in stellingen in Enkhuizen en verhuisde 

naar de Westerstraat, waardoor het klooster leeg 
kwamen te staan. Justitie dacht er in 1818 over de 
gebouwen te bestemmen tot gevangenis, maar daar 
wilde het bestuur van Enkhuizen niets van weten. 
Om deze plannen definitief te verijdelen werd het 
klooster in 1818 verkocht voor de sloop en hetzelfde 
gebeurde een jaar later met de kerk. Het ruime, lege 
kloosterterrein werd ingericht tot een plantsoen, dat 
bekend stond als het Park (af. 1).1

Pas later in de negentiende eeuw ontstond er in 
Enkhuizen weer vraag naar bouwgrond. Het plant
soen was toen een gedeeld eigendom van de ge
meen te Enkhuizen en de bakker Jan Smit, die zich, 

1 G. Vermeer en G. Eijkelboom, ‘Het verdwenen augustijnen
klooster te Enkhuizen in beeld’, Madoc. Tijdschrift over de 
Middeleeuwen, jrg 31 (2017), nr. 1, pp. 4858.

Afb. 1. De kadastrale minuut uit 1832 met het Park ten 
zuiden van de Zuiderkerk. Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.

ò
Afb. 2. De kadastrale hulpkaart sectie F, nummer 244, 
opgemaakt september 1896. Buijskesweg 3 is aangegeven 
met een rode pijl. Kadaster Archief Viewer.
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Afb. 4a. De bestaande toestand van de voor- en 
achtergevel in 1993. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4b. De vergunde toestand van de voor- en achtergevel 
in 1993. Westfries Archief Hoorn.

Afb. 3. De bestaande 
toestand in 1966. Westfries 
Archief, Hoorn.
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Het blokje huizen keek aanvankelijk uit over het 
resterende gedeelte van het Park. Helaas maakte het 
groen echter plaats voor een parkeerplaats.

Op de smalle strook grond langs de noordzijde 
van nummer 3, verrees een houten schuur, die 
in 1966 plaats maakte voor een garage (af. 3). 
Hiervoor in de plaats kwam in 1993 een uitbreiding 
van de tandartspraktijk van Erik Heijne. Daarnaast 
liet de tandarts aan de achterzijde een uitbouw 
optrekken (af 4a en af. 4b).3

plantsoen, 1869, splitsing, daarna school en plantsoen, dj 1877 
stichting; gaat over in F1537, plantsoen, dj 1879 afstand; gaat 
over in F1704, plantsoen, dj 1885 verkoop, na splitsing; gaat 
over in F1854, plantsoen, dj 1886 verkoop en splitsing; gaat 
over in F1885, plantsoen, dj 1897, verkoop; F1704: hulp kaart 
170, opgemaakt 18 mei 1878; F1854: hulpkaart 192, op ge
maakt augustus 1884; F1885: hulpkaart 194, opgemaakt juli 
1885; leggerartikel 4514, Willem Geertruidus Vennekool, di
rec teur van ‘t Rijks betonningsmagazijn, F2203, huis en erf, 
dj 1989 stichting; huis en erf, splitsing; F2203: hulpkaart 244, 
op gemaakt september 1896; F2423: hulpkaart 274, opgemaakt 
augustus 1904.
3 Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 1325BD, Gemeente 
Enk huizen, bouwvergunningen 19051979, inventarisnr. 5068, 
bouw garage, 26 september 1966; toegangsnr. 1853BD, Ge
meen te Enkhuizen, bouwvergunningen, inventarisnr. 1879, 
ver anderen van de woning tot woning annex praktijkruimte, 18 
mei 1993.

Afb. 5. De voorgevel van Buijskesweg 3. Foto Klaas Koeman.

ver moedelijk als belegging, had ingekocht. Op het 
ruime terrein verrees in 1869 na afsplitsing van een 
gedeelte tegenover de Zuiderkerk, een school. Er 
volg den nog een aantal afsplitsingen en verkopen en 
uit eindelijk kwam het vrijwel onbebouwd gebleven 
oos telijke deel van het plantsoen in 1896 in eigendom 
van Willem Geertruidus Vennekool, directeur van 
de Rijksbetonning, die vanouds in Enkhuizen was 
gevestigd. Vennekool liet twee ruim herenhuizen 
bou wen (de nummers 3 en 8). Het noordelijkste 
(num mer 3) beschikte over een ruime tuin die zich 
uitstrekte naar het noorden (af. 2). Tussen de twee 
rui me herenhuizen verrezen, iets naar achteren ge
steld, vier kleinere huizen met een plat dak. Na de 
vol tooiing van de huizen verkocht de directeur de 
huizen met uitzondering van nummer 3. Zo ont
stond in 1896 de huidige Buijskesweg. In 1904 split
ste Vennekoop de tuin aan de noordzijde van num
mer 3 af en verkocht hij beide. De vroegere tuin aan 
de noordzijde raakte daarna bebouwd, waar na de 
oost zijde van de Buijskesweg een vrijwel aan een ge
sloten bebouwing vertoonde.2

2 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikel 2883, Ge
meen te Enkhuizen, medeeigenaar Jan Smit, bakker, F1390, 
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Afb. 6. Plafond en schouw in de achterkamer. Foto Klaas 
Koeman.

Afb. 8. De trap.

Afb. 7. Het plafond in de achterkamer. Foto Klaas Koeman.
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Beschrijving
Het grote herenhuis Buijskesweg 3 staat evenals het 
identieke nummer 8 voor de vier kleinere huizen 
nummers 4, 5,6 en 7. De grote huizen zijn hoger en 
vertonen een wat rijkere uitvoering dan de kleinere 
tussenhuizen. Het gsymmetrische blok is uitgevoerd 
als een geheel in de stijl van de Hollandse renaissance 
(af. 5). De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen 
met horizontale banden in gele baksteen. Op de 
begane grond zijn ontlastingsbogen aangebracht 
met een stenen sluitsteen en siermetselwerk in 
het boogvlak. De vensters op de verdieping van 
nummer 3 en 8 vertonen aan de onderzijde een 
vensterbankje, dat in de overige huizen ontbreekt. 
Alleen de twee hoekhuizen beschikken over een 
hoofd gestel met een witte architraaf, een gemetseld 
fries met witte trigliefen en een kroonlijst. De kleine 

huizen hebben een plat dak, De hoekhuizen hebben 
aan weerszijden een zadeldak evenwijdig aan de 
straat, belegd met kruispannen. Aan weerszijden 
heb ben de hoekhuizen een monumentale geveltop 
met een opvallende smeedijzeren verankering en 
schou derstukken met een globe. In de geveltoppen 
bevinden zich telkens twee rondvensters.  De bij zon
dere lichten op het dak behoren tot het oor spron
kelijke ontwerp.

De aanpassing tot tandartspraktijk in 1993 van 
nummer 3 betrof een ingrijpende verbouwing, waar
door er in het huis slechts enkele onderdelen van het 
interieur bewaard bleven. Aan de achterzijde op de 
begane grond resteren een gegoten gipsplafond en 
een schouw (af. af. 6 en 7). Verder beschikt het 
huis nog over de oorspronkelijke trap (af. 8) en een 
kleine schouw op de verdieping (af. 9).

Afb. 9. De schouw op de 
verdieping. Foto Klaas 
Koeman.
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