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Afb. 1. De minuutkaart van
Enkhuizen uit 1832, sectie D.
De rode pijl wijst op Noorder
Boerenvaart 51 (perceel 210).
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

ò
Afb. 2. Kadastrale hulpkaart
hulpkaart 129, opgemaakt 25
juni 1879. Noorder Boerenvaart
51 et perceelnummer 1059.
Kadaster Archief Viewer.

Identificatie
Noorder Boerenvaart 51, 1601 SL Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN073
Situering en geschiedenis
Op de hoek van de Noorder Boerenvaart en de Davidstraat, in een nog vrijwel onbebouwd gebied, stond in
1832 al een huis (afb. 1). Het huidige huis verrees hier in 1879 op ongeveer dezelfde plaats als de voorganger (afb. 2). Het nieuwe huis was aanzienlijk dieper. Dieuwertje Leegwater, de weduwe van Cornelis Bloem,
liet het huis bouwen kort na aankoop van het perceel. De achtereenvolgende eigenaren van het huis waren
meestal landbouwer. In 1983 startte Neva Walize Groen in nummer 51 en de aangrenzende panden nummer
47 en 49 en Davidstraat 43 een uitvaartbedrijf. De panden werden doorgebroken en uitgebroken.1
1 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikel 54 (Margriet Benderlief wed. Cornelis Bloem) D210,h uis, erf, Verkoop
1867,splitsing, gaat over in D1059; D1059, hulpkaart 91, opgemaakt 31 mei 1866; 1324 (Johannis de Jong, veeman) D1059, huis,
schuur, erf, dj 1875 successie; 3221 (Antje de Jong, vrouw van Reindert Ariszoon Kooiman) D1059, huis, schuur, erf, dj 1879, verkoop; 3278 (Dieuwertje Leegwater, wed Roelof Loots) D1059, huis, erf schuur, dj 1880 herbouw, dj 1886, redres, dj 1888, verkoop;
D1059, hulpkaart 129, opgemaakt 25 juni 1879; D1419, hulpkaart 145, opgemaakt juli 1885; 3999 (Pieter Arendzoon de Vries,
landbouwer en cons en Wiggertje de Vries (dienstbode) D1417, huis, erf, schuur, dj 1888 verkoop; 4010 (Wichertje of Wiggertje de
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Afb. 3. De voorgevel aan de
Noorder Boerenvaart. Foto
auteurs.

Afb. 4. De zijgevel aan de
Davidstraat. Foto auteurs.

Afb. 5. Het inwendige.
Foto auteurs.
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Beschrijving
Het betreft een breed pand, bestaande uit een begane grond en een zolder. Aan de Noorder Boerenvaart staat
de voorgevel van vijf assen met in het midden de ingang (afb. 3). Het steens muurwerk is opgetrokken in
kruisverband. De deur stamt mogelijk nog uit de bouwtijd. Het bovenlicht van de deur en de schuifvensters
zijn aan de bovenzijde licht gebogen. Boven de vensters en de deur is een segmentboog aangebracht. Een rijk
geprofileerde kroonlijst sluit de gevel aan de bovenzijde af. Boven de deur verheft zich een eenvoudige dakkapel.
De zijgevel is opgetrokken uit een andere baksteen in halfsteensverband (afb. 4). Het interieur is geheel
uitgebroken (afb. 3). Dor latere afwerking is de kapconstructie niet zichtbaar.
Conclusie
De voorgevel van Noorder Boerenvaart 51 is beeldbepalend in het straatbeeld. In het pand zijn geen
interieurwaarden meer aanwezig.

Vries huishoudster, zonder, dienstbode, koopvrouw) D1417, 1892 verkoop; 4169 (Jacob Klaaszn Kooiman en cons., landbouwer)
D1417, huis, erf schuur, dj 1908 successie; 5234 (Klaas Jacobszoon Kooiman. bouwer Woonde ook N Boerenvaart 51) D1417, huis
schuren erf, dj 1942 overboeken; 7327 (Jacobus Adrianus Vijn, landbouwer) D1417, dj 1963 verkoop; 8103 (Willem Sijbrant van
Dok en cs, koopman) dj 1964 verkoop; 9166, (Gerardus Nicolaas Maria Bot, bloembollenkweker, horeca-exploitant) D1417, huis
schuur, erf, dj 1966, bijbouw[ D1417, pakhuis, erf, dj 1968, stichting, dj 1974 stichting, dj 1979 verkoop; 11900 (Christiaan Jan de
Jonge, schipper en machinaal houtbewerker, gehuwd met Neva Walize Groen) D1417, huis, erf garage, splitsing en vereniging; in
1983 worden D1417 samen met D3350 (Noorder Boerenvaart 49) en D 2660 (Noorder Boerenvaart 47) overgeschreven op naam
van Neva Walize Groen; 14102 ( Neva Walize Groen, uitvaartverzorgster).
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