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Bouwhistorische beschrijving
Oude Gracht 31, Enkhuizen
Gerrit Vermeer
Vereniging Oud Enkhuizen, juni 2021
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Afb. 1. De voorgangers van Oude Gracht 31 op de kadastrale
minuutkaart uit 1832. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Identificatie
Oude Gracht 31, 1601RD Enkhuizen
Gemeentelijk monument nr. 0388/WN086
Geschiedenis
Het pand staat in de stadsuitbreiding uit het einde
van de zestiende eeuw, aan een kruising van de vroe
gere stadsgracht, de Oude Gracht en de destijds
nieuw gegraven Noorder Boerenvaart. Dit stadsdeel
raakte nooit helemaal bebouwd en bevatte tot in de
twintigste eeuw veel boomgaarden, moestuinen, ple
ziertuinen en weilanden.
Op 2 februari 1891 kocht landbouwer te Enk
huizen Jacob de Jong van schipper Jan Kleijn een huis
met erf (perceel D153) en een schuur met erf (D152)
op de zuidwestelijke hoek van de Oude Gracht en de
Noorder Boerenvaart. Kleijn had deze in 1883 geërfd
van Pieter Kleijn Sr. Het betrof oudere gebouwen,
want in 1832 bestonden ze al en waren ze in bezit
van de erven van groenteboer P.W. Groen (afb. 1).1
1 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikel 312 (erven
De Groen, groenteboer), D152 en D153, schuur met erf en huis
met erf; 1027 (Pieter Kleijn Sr en kinderen) dj 1884, scheiding;
3802 (Jan Klein, schipper), D152 en D153, dj 1892, verkoop;
4103 (Jacob Abrahamszn de Jong, landbouwer) D152 en
D153, dj 1892, vereniging en herbouw, percelen gaan over in

Jacob de Jong liet de opstallen nog in 1891 afbreken,
liet de twee percelen verenigen en gaf opdracht tot
de bouw van het huidige huis Oude Gracht 31 (afb.
2). In 1912 splitste De Jong het achterste gedeelte
van zijn erf af en bouwde hij daar het huidige pand
Noorder Boerenvaart 3 (afb. 3, 7).2 In 1924 bouwde
hij tussen de twee panden de nog bestaande schuur
met plat dak.3 De gevel is heden gesausd. Volgens de
vergunning is deze opgetrokken in halfsteens muur
werk van kalkzandsteen met rode banen. Van deze
situatie omstreeks deze tijd bestaat nog een plat
tegrond uit 1957.4 Hieruit blijkt dat zich in Oude
D1524, huis, erf, dj 1913 bijbouw, stichting, splitsing, gaat over
in D1957 (Oude Gracht 31) en D1958 (Noorder Boerenvaart
3), huis en erf, dj 1925 bijbouw, dj 1942 overboeken; D1524:
hulpkaart 157, opgemaakt augustus 1891; D1957: hulpkaart
263, opgemaakt september 1912; D1957, hulpkaart 305,
opgemaakt november 1924; 6157 (Abraham Jacobszn de Jong
landbouwer cs) D1957, huis, erf, dj 1973, verkoop; 10343 (Jan
Mantel, koopman) D1957, huis, schuur, erf.
2 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1325-BD,
Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, inventarisnr. 561,
bouw woning, 13 juni 1912.
3 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, Oude
Gracht 31, bouwvergunningen, inventarisnr. 1900, bouw
schuur, 10 januari 1924.
4 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen,
bouwvergunningen, inventarisnr. 1902, Oude Gracht 31, bouw
WC, 30 december 1957.
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Afb. 2 (linksboven) Kadastrale hulpkaart 157,
opgemaakt augustus 1891. Kadaster Archief Viewer.
Afb. 3 (rechtsboven). Kadastrale hulpkaart 263, opgemaakt
september 1912. Kadaster Archief Viewer.
Afb. 4. Kadastrale hulpkaart 305, opgemaakt november
1924. Kadaster Archief Viewer.

Afb. 5. Plattegrond van Oude
Gracht 31 (onder) en Noorder
Boerenvaart 3 (boven) in 1957.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 6A. De voorgevel. Foto auteur.
Afb. 6B. Oorspronkelijk venster op een foto uit maart
1962 van G.J. Dukker, Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

Gracht, achter de gemeenschappelijke voordeur
aan een lange gang, twee woningen bevonden. In
huis in het linker gedeelte van het pand bestond
uit een voorkamer met daarachter een schuur en in
het verlengde van de gang een kleine keuken (afb.
5). Het rechterhuis bestond uit een voorkamer met
achterin een kastenwand met ook een steile trap
naar de zolder. Daarachter bevond zich een klei
ne slaapkamer aan een halletje met een vaste kast.
Achterin bevond zich een ondiepe keuken. De wo
ning uit 1912 beschikte in de achterkamer nog over
twee bedsteden. De drie woningen grensden aan een
gemeenschappelijk erf en beschikten over een geza
menlijk gemak tegen de achtergevel van het linker
gedeelte van het pand aan de Oude Gracht (afb. 8,
12). Dit gemak werd in 1957 voorzien van een wa
tercloset. De schuur uit 1924 bevatte in 1957 een
droogruimte voor bollen en een bollenschuur.
Oude Gracht 31 werd in 1972 eigendom van de
koopman Jan Mantel, die er ook ging wonen. Noor
der Boerenvaart 3 kreeg een andere eigenaar. In 1977
liet Mantel de schuur uit 1924 verbouwen.5 Hierin
kwam een bijkeuken, waarna nog een klein gedeelte
5 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen,
bouwvergunningen, inventarisnr. 1903, Oude Gracht 31,
veranderen woning, 18 januari 1977.
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Afb. 7. De voorgevel en rechts van de zijgevel de schuur uit 1924 en Noorder Boerenvaart 3 uit 1912. Foto auteur.

Afb. 8. Achtergevel. Foto
auteur.
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Afb. 10. Gevelopmeting uit 1944.
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 9. Gang gezien naar de voordeur. Foto auteur.

Afb. 10. Kast in het vroegere halletje achter Foto auteur.

als schuur in gebruik bleef. Nadien vonden nog meer
verbouwingen plaats met ook enkele doorbraken.
Zo werden de twee woningen samengevoegd tot een
woning. Hierbij verdween in de rechter woning de
slaapkamer beneden en kwam in de schuur van de
linker woning de keuken.

bevindt zich een wat kleiner venster. Over de gevel
lopen witte stenen banden, een op straatniveau, een
onder de vensters over de breedte van de gevel, een
ter hoogte van de bovendorpel van de vensters en een
op ongeveer twee-derde hoogte, op een lijn met de
verdwenen tussendorpels van de kozijnen. Een frag
ment van de oorspronkelijke ramen is nog te zien op
een foto uit 1962 van het buurpand (afb. 6B). Hierop
lijkt het om T-kozijnen met een schuifraam te gaan
met bovenin glas-in-loodruitjes. Boven de vensters
be
vinden zich gemetselde segmentbogen met elk
drie witte blokken. Als bekroning van het linkerdeel
dient een witte lijst met daarboven een fries van sier
metselwerk met daartegen gootblokken. Onder dit
deel van het huis bevindt zich een souterrain.
De geveltop kraagt iets uit: de schouders aan
weerszijden op een console en iets hoger een bloklijst.
Langs de top loopt een iets uitkragende rollijst. Een
tuit met kroonlijst en toppilaster bekroont de top.
De pilaster rust op een witte kraagsteen en eindigt
ook weer met een kroonlijst. Rondboognissen ge
vuld met diagonaal siermetselwerk flankeren het

Beschrijving
Het pand met begane grond en zolders bestaat uit
een linkerdeel met een zadeldak evenwijdig aan de
Oude Gracht en een rechterdeel met een geveltop op
de hoek met de Noorder Boerenvaart.
De gevels
De gevel is opgetrokken uit een rode baksteen met
wit
geschilderde steen (vermoedelijk kunststeen)
in de stijl van de Hollandse renaissance. Het steens
metselwerk vertoont een kruisverband. Het linker
gedeelte met de lijstgevel vertoont twee vensters en
rechts een deur (afb. 6A). Het linkerdeel staat iets
naar voren en telt beneden twee vensters die wat
groter zijn dan van het linkerdeel. In de geveltop
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Afb. 11. De achterzijde van
de voorkamer in het linker
pand. Foto auteur.

Afb. 12. De staldeur naar de
achterplaats. Foto auteur.
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Afb. 13. De kamer achter de
geveltop voor. Foto auteur.

Afb. 14. De overloop op de
zolder tussen de geveltoppen.
Foto auteur.

iets langere zoldervenster. De segmentboog erboven,
versierd met een sluitsteen, zet zich aan weerszijden
voort in een horizontale band. Daarboven zit aan
elke kant een sieranker. De neorenaissance met
vormen uit de vroege zeventiende eeuw werd in
Nederland populair vanaf ongeveer 1885 en beleefde
in de jaren negentig zijn hoogtepunt.
De zijgevel aan de Noorder Boerenvaart be
staat uit eenvoudig, halfsteens metselwerk met enkel
strekken. Boven het enige venster in het achterste
gedeelte van het huis, bevindt zich een gemetselde,
strekse boog. Bovenin de gevels zitten vijf eenvou
dige ankers. De houten goot steunt op negen gesne
den klossen.
De geveltop aan de achterzijde is opgemetseld

in een oranje baksteen (afb. 8). De vormen komen
overeen met die aan de voorzijde, maar zijn een
vou
diger en stenen onderdelen ontbreken. Wel
staat de toppilaster hier overhoeks. Onder de toppi
laster bevindt zich een rondlicht. Boven de jongere
deuropening bevindt zich een eenvoudige segment
boog. De deur kwam vermoedelijk in de plaats van
een venster. Aan de achterzijde van het pand aan de
Noorder Boerenvaart staat een bakstenen schoor
steen.
Op de dakvlakken van het huis liggen verschil
lende dakpannen. Net als op Noorder Boerenvaart 3
ligt er op het dakvlak aan de Oude Gracht van het
linker (zuidelijke) pand kruispannen. Op het dak
vlak aan de Noorder Boerenvaart liggen grijze golf
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Afb. 15. De kamer achter de
geveltop achter. Foto auteur.

Afb. 17. De open zolder in het linker (zuidelijke) bouwdeel
met de grenen vloerdelen. Foto auteur.

Afb. 16. De open zolder
in het linker (zuidelijke)
bouwdeel gzien naar het
zuiden. Foto auteur.
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Afb. 18. Het schuurtje uit
1924 inwendig, gezien naar
de Oude Gracht. Foto auteur.

pannen en op de dakvlakken aan de achterzijde Hol
landse pannen.

wering en kreupele stijlen. De spanten bestaan uit
naaldhout (afb. 16, 17).

Inwendig
De lange gang achter de voorgevel is heden nog intact.
Aan weerszijden bevinden zich rijk geprofileerde
deurposten uit de bouwtijd (afb. 9). De slaapkamer
verdween, maar de vaste kast met een geprofileerde
kroonlijst bleef tot op heden gehandhaafd, zij het
zonder deur (afb. 10). De voorkamer lijkt sporen te
vertonen van een vroegere kasten- of bedstedewand,
maar deze staat niet weergegeven op de plattegrond
uit 1957 (afb. 11). In de huidige keuken, de vroegere
schuur van het rechterdeel, verleent een oude stal
deur toegang tot het achtererf (afb. 12).
In de zolder van het rechterdeel, dat met de
geveltoppen, waren mogelijk van begin af aan
slaapkamers afgeschoten, onder een kap op borstwe
ringen met kreupele stijlen (afb. 13, 15). De deuren
lijken uit de bouwtijd te stammen (afb. 14). Het
linkerdeel beschikt over een open zolder met een
afgeschoten gordingenkap, ook weer met een borst

De schuur uit 1924
De eenvoudige schuur bestaat een halfsteens muur
werk en een reeks eenvoudige houten gebinten met
dekbalken en korbelen (afb. 18).
Conclusie
De agrarische woning Oude Gracht 31 verrees
in 1891. Bouwheer was de bollenteler A. de
Jong. Zijn aannemer bouwde overeenkomstig de
architectonische mode van die tijd een gevel in
bijna zuivere Hollandse renaissance. Deze staat met
zijn geveltop aan een kruising van twee grachten en
vormt mede daardoor een opvallend en beeldbepa
lend onderdeel van de Boerenhoek, die vanaf het
einde van de negentiende eeuw weer geleidelijk aan
bebouwd raakte. Het inwendige bevat nog tal van
oorspronkelijke elementen van een meer traditioneel
karakter, waaronder rijk geprofileerde deurposten en
een staldeur aan de achterzijde.

9

10

